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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002144-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAILDO MANOEL FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para apresentar Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002144-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAILDO MANOEL FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar as partes, por meio de seus procuradores, para manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cálculo de ID 28572524, conforme 

determinado na decisão de ID 28268255.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE GOBETTI (REQUERIDO)

PRISCILA DAIENE GOBETTI (REQUERIDO)

RAIMISON FERNANDO COBETTI (REQUERIDO)

CAIO JUNIOR GOBETTI (REQUERIDO)

HEITOR DE OLIVEIRA GOBETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 155889 Nr: 3967-59.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everson de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaine Pessoa Leal da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de uma Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração de 

Alimentos e Tutela Provisória de Evidência ajuizada por EVERSON DE 

SOUZA em relação ao menor GUSTAVO HENRIQUE LEAL DA SILVA em 

face de ADELAINE PESSOA LEAL DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em sede de audiência de conciliação realizada aos dias 17/06/2019 (fls. 

36/V) ás partes acordaram em manter a guarda, alimentos e visitas 

conforme sentença proferida sob os autos de nº 1580-08.2016.811.0007 

(cód. 1373662).

O Ministério Público às fls. 38 pugnou pela intimação das partes para juntar 

aos autos a sentença citada em termo de audiência.

É o relato do necessário.

Decido.

 DEFIRO o pedido do Ministério Público, haja vista que as informações 

contidas na sentença dos autos são imprescindíveis para a análise do 

pedido, DETERMINO assim que o polo ativo seja intimado via DJe em nome 

de seu advogado ÉLSON CRITOVÃO ROCHA, inscrito na OAB sob o nº 

17.811, para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos cópia da 

sentença bem como certidão de trânsito em julgado referente ao processo 

nº 1580-08.2016.811.0007 (cód. 1373662).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e em 

sequência abra-se vista ao Ministério Público para manifestar-se no feito 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005402-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004501-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005139-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002956-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28429113, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28431222, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001645-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28429137, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002576-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO OAB - MT17351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28431201, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do laudo médico de ID 25021583.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004460-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JOAB MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 25023449, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 113370 Nr: 1905-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Martins Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista as infrutíferas tentativas de localizar bens em nome da parte 

executada, defiro o pedido retro, solicitando as declarações de imposto de 

renda da parte executada mediante o sistema INFOJUD, vinculado à 

Receita Federal, atinente aos últimos 03 (três) anos.

Com a resposta, proceda a Secretaria conforme determina o artigo 477 da 

C.N.G.C, não juntando a documentação aos autos, mas sim em arquivo 

reservado, intimando-se a parte exequente para que dele tome 

conhecimento, certificando nos autos, e para que a mesma se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 189948 Nr: 209-67.2020.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AV, MIV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora acerca da decisão de fls. 22/23, eb como da audiência de 

conciliação designada para o dia 02/04/2020, às 13:30, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108674 Nr: 4130-78.2013.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TT, LCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAN

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

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

autora acerca da sentença preferida à fls. 179/181, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60981 Nr: 4981-93.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacira Gamba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos etc.

Diante do petitório de fl. 149, devolvo os autos para secretaria.

Decorrido o prazo em aberto, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003509-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000044-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003091-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. (REQUERENTE)

M. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO os autos para intimar os autores, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para, em 05 dias, manifestarem-se no feito acerca da certidão 

sob ID 28293190, considerando a impossibilidade de realização do estudo 

social.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação de ID 28197978.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Comarca de Paranaíta MT (DEPRECANTE)

 

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

estes autos com o fito de intimar a parte autora, na figura de seus 

advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando a guia, bem como o comprovante de 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002355-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR as 

partes para, em 15 dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial, sob ID 

28188049 e seguintes.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005287-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE SILVA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 28606861; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001960-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes, na figura de seus Advogados, 

para manifestação acerca do Laudo Pericial de Id 28630920, no prazo de 

15 (quinze) dias, ao teor do Art. 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA KLOH (REQUERENTE)

CARINE KLOH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO KLOH (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a inventariante, na pessoa de seu 

patrono, para, em 20 dias, apresentar as primeiras declarações, 

oportunidade em que deverá carrear aos autos certidão de inexistência de 

testamento, expedida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados - CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do 

Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e, ainda, os 

documentos necessários a comprovar a propriedade dos bens elencados, 

bem como a existência e/ou inexistência (certidões negativas da União, 

Estado e Município) de dívidas em nome do de cujus.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003020-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZIMAR OLIVEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na figura de seu 

patrono, para, em 5 dias, manifestar-se acerca da devolução da carta 

precatória, sob ID 28641080, com diligência negativa.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 2901-10.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Marinho Natal Souza, Rose Andrea Marinho 

Natal Souza, HNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, 

Rosely Soldá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 Vistos etc.

Diante do petitório de fl. 1495, apresentado no caderno processual em 

apenso, devolvo os autos para secretaria.

Decorrido o prazo em aberto, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102382 Nr: 4508-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Yara Moares Olivastro, Rosi Corrêa de Moraes 

Prette, Alexandre Costa Aguiar Domingues de Moraes, Romilto Corrêa de 

Moraes, Rosenildo Corrêa de Moraes, Iriane Costa Aguiar Domingues de 

Moraes, William Roque Cheli, Dany Bueno de Moraes, Aline Moraes Cheli, 

Patricia Morais Chiaramonti, Nowva Gazali Morais Coutinho, Rosilto Correia 

de Morais Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio), Rosemira 

Correa de Moraes (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Ferreira Pertile - 

OAB:52970, Leonardo Divino Pertile - OAB:52728, Marco Antônio 

Sophia Dorado - OAB:20343/MT, MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES 

- OAB:17965, Nowva Gazali de Morais Coutinho - OAB:537.981, Sálua 

Gazali - OAB:6.278/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

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

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

Advogados, para comprovar o recolhimento do parcelamento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIZELDA CARMEN DA BECCHI TAGLIARI (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação do Exequente, na pessoa de seu advogado, do “AR”, 

juntado (ID - 21376771), bem como para que indique o endereço atualizado 

do Executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento da execução. Bárbara Renita da Silva Nilson Estagiária - 

41720

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIUMA DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

maio de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-15.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

GIUMA DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000718-15.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GIUMA DE 

PAULA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Indeferida a 

assistência judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de efetuar o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão retro. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação a eventuais custas processuais pendentes de quitação, se for 

o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIUMA DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000718-15.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GIUMA DE 

PAULA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Indeferida a 

assistência judiciária gratuita à parte recorrente, deixou de efetuar o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão retro. 

Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento 

do preparo será efetuado, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de 

deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, 

verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte 

recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua respectiva 

comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche um dos 

pressupostos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. 

Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, se nada for requerido 

em 15 dias, arquive-se, observadas as formalidades legais, principalmente 

em relação a eventuais custas processuais pendentes de quitação, se for 

o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000456-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte autora, para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 27 de Julho 

de 2017, às 16: 00 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003170-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEI STORCHI VILELA (EXEQUENTE)

NADIA HENICKA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos autores, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor do ID - 28352770, bem como para que 

apresente os dados bancários para posterior expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003170-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODILEI STORCHI VILELA (EXEQUENTE)

NADIA HENICKA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos autores, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor do ID - 28352770, bem como para que 

apresente os dados bancários para posterior expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 16 de Março 

de 2020, às 12:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-52.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 16 de 

Março de 2020, às 12:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 17:00 horas , bem como da liminar deferida. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003315-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPOGOLDEN FREQUENCY DO BRASIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu (a) advogado (a), 

do inteiro teor da juntada de AR no ID nº 28303788, para que indique o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005180-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ALAMBIQUE BAR (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 14:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004849-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIMIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO VINICIUS MAXIMO GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de sua advogada, do 

inteiro teor da juntada de AR no ID nº 28201960, para que indique o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 12 de 

Março de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 12 de Março 

de 2020, às 13:30 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-18.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IARA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 11 de 877



EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos os documentos 

digitalizados à petição inicial de acordo com as exigências contidas nos §§ 

1º e 2º do artigo 32 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço n°. 01/2018. 

Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita de Araujo 

Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICOS DE HOTELARIA VENEZA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da juntada de AR no ID nº 28268870, para que indique o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

HIGOR HUYNTER CARINHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 13:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

HIGOR HUYNTER CARINHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 13:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004969-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Março de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Março de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 

de Março de 2020, às 15:20 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária 

- 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003555-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

Março de 2020, às 16:40 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000320-34.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:OZIRES A 

RODRIGUES & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES POLO PASSIVO: JOSE HENRIQUE 

PONTES BATISTA DA SILVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000321-19.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLEIA MARIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE AUGUSTO PREDIGER 

WITT, LUCAS BARELLA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBERTO FERMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL ROLIM DE MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BRAUN OAB - RO6266 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

1814443/1814449, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que as 

guias de nºs 87972, 87973 e 87974, foram devidamente recolhidas. 

Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida, do inteiro teor do 

Recurso apresentado no ID - 1814443/1814449, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta 

Floresta, 18 de agosto de 2017 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX INACIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTO STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 08 DE 

AGOSTO de 2019, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX INACIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTO STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 08 DE 

AGOSTO de 2019, às 13h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LIRIO BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Março de 2020, às 13:20 horas. Daniela Meyer de Freitas Estagiária 

Matrícula 40901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004683-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA GOMES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BITTENCOURT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004683-98.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDNEIA GOMES 

DA SILVA COSTA REQUERIDO: ANGELA BITTENCOURT Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso II, do CPC. I – Mérito Trata-se de ação de cobrança proposta por 

EDNEIA GOMES DA SILVA COSTA em desfavor de ANGELA 

BITTENCOURT, visando o pagamento de um suposto no valor originário de 

R$ 1.240,00 (hum mil, duzentos e quarenta reais). Apesar de devidamente 

citada e intimada (ID nº. 26168275), a requerida não compareceu à 

Sessão de Conciliação (ID nº. 27246307), não apresentando justificativa 

para a sua ausência, tampouco contestou os fatos alegados pela parte 

autora. Desse modo, forçoso se faz reconhecer a revelia da demandada, 

nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Via de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesa quando da 

ausência em audiência e de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. No entanto, a revelia acarreta a presunção de 

veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito 

pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação 

correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, deverão 

ser apreciadas as questões processuais. Nessa toada, segundo disposto 

no Código de Processo Civil, a parte postulante deve apresentar as 

provas com que pretende demonstrar a veracidade dos fatos narrados na 

exordial, nos termos dos Arts. 319, VI e 320, ambos do CPC. Desta feita, 

conclui-se que não merece prosperar o pedido de condenação do 

requerido ao pagamento do valor do débito, eis que analisando a petição 

inicial, nota-se que a autora não juntou nenhum documento que comprove 

as suas alegações, isto é, não trouxe sequer um documento ou qualquer 

outro meio de prova que demonstre a origem da dívida, o seu valor, a sua 

data de vencimento, etc. Por meio do print da conversa de watsapp 

acostado ao ID nº. 25490000 não é possível se obter provas mínimas 

acerca das alegações apresentadas na exordial, tendo em vista que 

sequer mencionam o valor e a data do vencimento do mencionado débito, 

de forma que não se pode concluir nem mesmo se a dívida ainda é 

passível de cobrança e se já operou a prescrição. Portanto, em que pese 
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a revelia da requerida, no caso dos autos, tal fato não produzirá o seu 

efeito, uma vez que a petição inicial não veio acompanhada de nenhum 

instrumento legalmente considerado indispensável à prova dos fatos, 

conforme previsto no Art. 345, III, do CPC, razão pela qual os pedidos 

formulados pela autora merecem ser julgados improcedentes. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Laís Mariana 

B. Silveira Estagiária – 41.514

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002408-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MUNHOZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Março de 2020, às 14:40horas. Daniela Meyer de Freitas Estagiária 

Matricula - 40.901

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERILDU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000328-11.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ERILDU DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA DE SOUSA 

ALENCAR POLO PASSIVO: JN VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000019-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALOIR FAVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PITTON OAB - SP35171 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000019-58.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VALOIR FAVERO 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Vistos. 

Tendo em vista o petitório ID n° 27903677 que se trata de pedido de 

cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, determino o 

desarquivamento do presente processo, bem como as medidas 

necessárias para a devida execução contra a Fazenda Pública. 

NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da 

Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do 

novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado 

da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000313-76.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MANOCHIO & 

MANOCHIO LTDA - ME REQUERIDO: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer o 

desarquivamento do feito, tendo em vista o não cumprimento pelo acordo 

firmado pelo requerido. Posto isso, DEFIRO o pedido de ID n° 27804113. 

INTIME-SE a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

os comprovante dos meses outubro, novembro e dezembro todos de 

2019. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-33.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DALASTA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BENARDELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010028-33.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDGAR DALASTA 

BENTO EXECUTADO: MARIO BENARDELI Vistos. Perscrutando os autos, 
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notadamente em petitório de ID nº 27644930, verifico que a parte autora 

postula pela expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de 

Alta Floresta-MT, requerendo a baixa da averbação da penhora. 

Considerando que tal diligência compete a parte autora providenciar, 

INDEFIRO o pedido formulado pela exequente de ID nº 27644930. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ICCA ARTIGOS DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAPPY LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000281-37.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ICCA ARTIGOS 

DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME REQUERIDO: HAPPY LUCK 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos comprovante do protesto, sob pena de indeferimento do inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001672-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLI MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001672-61.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ADRIELLI MENDES 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte executada, em manifestação de ID nº 28626512, 

informou que adimpliu mediante deposito o valor da condenação. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos, bem como requerer o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU HRYCYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 10 de 

Março de 2020, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRABEM - PROMOCOES E VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 14 de 

Novembro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 15:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 26676906, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 93741, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Autora, 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA LEMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001926-34.2019.8.11.0007 INTERESSADO: FRANCISCO DE 

ASSIS DE LIMA LEMOS REQUERIDO: GECON GESTAO EM ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA - EPP, TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alega o autor que firmou contrato 

de transporte de mercadoria com a empresa requerida Transrápido Sinal 

Verde Ltda, por meio de despacho terrestre, sendo que a requerida 

Gecon foi quem efetuou a postagem da Carteira de Trabalho do 

requerente e a primeira ré deveria ter realizado o transporte deste 

documento da cidade de Cuiabá/MT para Alta Floresta/MT. Afirmou, ainda, 
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que houve falha na prestação de serviço prestado pela transportadora 

requerida, eis que tal documento extraviou e até a presente data não lhe 

foi entregue. Desse modo, pretende a reparação pelo prejuízo de ordem 

moral pelo transtorno sofrido em decorrência do extravio de um 

documento importante e essencial ao seu cotidiano, instruindo a inicial com 

documentos que demonstram a contratação do serviço e o extravio da 

mercadoria. Posteriormente, o autor postulou pela desistência da ação 

com relação à empresa Gecon Gestão em Engenharia e Construções Ltda 

EPP (ID nº. 20301860), sob o argumento de que esta não tem 

responsabilidade pelo extravio e foi apenas quem postou o documento a 

pedido do requerente. Por seu turno em momento algum a requerida negou 

que o autor despachou o documento em questão. Pelo contrário, em sua 

defesa confirmou o extravio do documento do autor, confeccionando, 

inclusive, um boletim de ocorrência acerca dos fatos, porém defende a 

inexistência de ilícito, afirmando que tentou solucionar o problema, não 

havendo dano moral a ser indenizado. Na espécie, trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste 

modo, a responsabilidade da empresa, prestadora do serviço de 

transporte, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o § 3º, do referido Código. Nessa senda, vislumbra-se que o autor se 

desincumbiu do ônus que lhes é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, 

enquanto a ré não atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido 

diploma legal. Impende anotar que o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte de carga, a ré 

assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se 

ao transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O 

extravio da mercadoria/documento do autor constatado nos autos não 

constitui mero aborrecimento do cotidiano, e enseja, sim, evento apto a 

ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. 

A desídia da ré que por motivos injustificados extravia a mercadoria de 

seus passageiros demonstra a falha incontestável na prestação dos 

serviços contratados e faz nascer o dever de indenizar (art. 186 do 

Código Civil). E, no que tange ao dano moral, de igual modo é reconhecido 

pela Constituição Federal, assegurando a Carta o direito à indenização em 

caso de sua violação, conforme se infere do cristalino comando normativo 

insculpido no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao dispor que: 

Art. 5º, X: "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação". Sobre o tema, a jurisprudência pátria 

sufraga o entendimento de que o dano moral decorrente do extravio 

temporário de mercadoria se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova 

específica para a sua configuração. Nesse sentido, a Egrégia Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso entendeu que o transporte de 

mercadoria assumido pela empresa configura obrigação de resultado, 

devendo esta responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Além disso, reconheceu 

que o consumidor lesado pela falha na prestação do serviço deve ser 

ressarcido por ter suportando prejuízos de ordem material e moral. 

Vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

– TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEITADA – NEGÓCIO JURÍDICO 

CONTROVERTIDO – ENCOMENDA NÃO ENTREGUE – FACILITAÇÃO dos 

meios de prova AO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – 

ATO ILÍCITO – dano material comprovado – DANO MORAL IN RE IPSA – 

documento encaminhado por encomenda – ausência de entrega – extravio 

– falha na prestação do serviço – quantum indenizatório – valor que 

atende AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

– condenação por danos morais mantida – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Independentemente de prova pré-constituída, o simples fato 

do reclamante imputar ao reclamado que este lhe ocasionou dano material 

e moral é suficiente para comprovar o seu interesse processual (teoria da 

asserção). 2. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Portanto, presente a 

verossimilhança das alegações, é lícito concluir que os fatos se deram da 

forma narrada pelo consumidor, quando a fornecedora não faz a 

contraprova. 3. O simples fato de o consumidor não poder utilizar do 

objeto/documento decorrente do extravio de encomenda, corroborado com 

as frustrações e angustias decorrentes deste fato, é suficiente para a 

configuração do dano moral. 4. Não deve ser reduzido o valor da 

indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais), porquanto observados 

os critérios de proporcionalidade e modicidade. 5. Recurso conhecido e 

não provido. (TJ/MT. Turma Recursal Única. Recurso Inominado nº. 

002.2010.049.558-5, Publicação 23/04/2013) grifo nosso RECURSO 

INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE 

BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Consumidor que teve sua bagagem extraviada de forma definitiva, 

suportando prejuízos materiais e morais com a situação. Conforme 

estabelece o artigo 6º da Lei nº 9.099/95 “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum”. Dano material majorado em patamar 

considerado adequado para o caso concreto. Recurso parcialmente 

provido. VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Egrégia Turma: Inobstante as razões apresentadas, entendo que 

a sentença vergastada deve ser mantida, exceto quanto ao valor da 

indenização por danos materiais. Anoto que é incontroverso nos autos o 

extravio da bagagem despachada pela parte requerente, através do setor 

de encomendas da empresa requerida. A empresa de transporte aéreo ao 

assumir o encargo de transportar uma bagagem/carga, fica responsável 

pela entrega em perfeitas condições no destino e, em assim não 

procedendo configura má prestação dos serviços. Quanto aos danos 

materiais, a parte requerente pleiteou na inicial uma indenização no valor 

total de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais) e o juízo a quo 

fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento na nota 

fiscal apresentada com a inicial que apresenta esse valor como sendo da 

mercadoria. Contudo, importante esclarecer algumas questões. Uma delas 

diz respeito à declaração de conteúdo que, conforme consta na 

mencionada nota fiscal, não foi preenchida no momento em que a carga foi 

despachada. Vejamos: Outro ponto relevante refere-se ao peso da carga: 

22,500 kg. Tal peso corrobora a assertiva inicial no sentido de que a mala 

estava carregada com diversos pertences. Segundo informações da parte 

requerente, as quais não foram impugnadas especificamente pela parte 

requerida, a bagagem tinha como destino a residência de sua filha e do 

noivo dela, localizada em Tabatinga/AM, os quais tinham se mudado para 

aquela localidade, justificando, assim, o peso considerável da bagagem. 

Os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95 dispõem o seguinte: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Pois bem. Tecidas essas 

considerações, entendo que o dano material comporta majoração, pois 

não é crível que uma mala pesando 22,500 kg tenha em seu interior 

pertences que totalizam apenas R$ 1.000,00 (mil reais). O recorrente 

demonstrou ter boas condições financeiras – empresário rural. Assim, 

diante das provas juntadas e, atento às regras de experiência comum, 

entendo razoável fixar a indenização por danos materiais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para 

majorar a indenização por danos materiais para R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, mantendo 

no mais a sentença na forma como foi prolatada. Sem honorários, ante o 

provimento parcial do recurso. É como voto. (TJ/MT Turma Recursal Única, 

Cuiabá/MT, Recurso Cível Nº 0030268-32.2015.811.0001, Relator Nelson 

Dorigatti, j. 22/08/2016, DJe 22/08/2016) grifo nosso Outrossim sobre 

casos análogos, os Tribunais Superiores já se manifestaram, razão pela 

qual trago à colação o seguinte julgado de caso análogo: 

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional de carga – 

Extravio de mercadoria – Obrigação de resultado e de garantia de bom 

êxito do contrato de transporte de mercadoria assumida pela empresa 
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agenciadora de cargas - Relação de consumo caracterizada – 

Responsabilidade civil objetiva pela ineficiência do serviço prestado – 

Descabimento da indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de 

Aeronáutica, na Convenção de Varsóvia e na Convenção de Montreal - 

Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – 

Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – 

Procedência integral decretada nesta instância ad quem – Recurso da ré 

improvido e recurso da autora provido. (TJ/SP, APL 

00277505120128260003 SP 0027750-51.2012.8.26.0003, Desembargador 

Relator Correia Lima, j. 09/11/2015, DJe 12/11/2015) grifo nosso Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa 

transportadora, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela requerida tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) ao autor. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré TRANSRÁPIDO SINAL 

VERDE LTDA EPP a pagar a indenização por danos morais no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Em tempo, com fundamento no Art. 485, VIII, do CPC e do 

Enunciado nº. 90 do FONAJE, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA 

formulado pelo autor com relação à requerida Gecon Gestão em 

Engenharia e Construções Ltda EPP e, por consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto a esta requerida. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

5 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 28508829, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 38671, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BELEM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

junho de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000170-87.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos. Intimada a parte recorrente para 

comprovar sua condição de hipossuficiente para subsidiar a análise do 

pleito de assistência judiciária gratuita, referida parte não comprovou tal 

situação. Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

apresentado pela parte recorrente, uma vez que não comprovou ser 

desprovida de recurso financeiro para arcar com o preparo e, da análise 

dos autos, ao que tudo indica, o recorrente possui condição financeira de 

arcar com as custas processuais e taxa judiciária. Ademais, tendo em 

vista que o advogado da parte autora encontra-se com o exercício 

profissional suspenso pela OAB/MT (Processo nº 0000115/2019) durante 

o período de 90 (noventa) dias, a partir de 24/05/2019, é necessária a 

regularização da representação processual, com a finalidade de 

corrigir-se a ausência de capacidade postulatória. Ante o exposto, 

INTIME-SE pessoalmente a parte recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, constituir novo advogado nos autos e efetuar o 

recolhimento do preparo, sob pena de não recebimento do recurso, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de maio de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 24 DE 

ABRIL de 2019, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004376-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004376-47.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 
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Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor não excede 

ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do 

débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes 

acerca da homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal contra a 

presente decisão homologatória, OFICIE-SE ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial, nos termos do Provimento nº 

11/2017-Conselho da Magistratura, encaminhando cópias dos documentos 

mencionados no artigo 3º, §1º da referida norma. Apurado o cálculo e 

constatado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o 

eletrônico:http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissãoPublicaForm.d

o. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000275-30.2020.8.11.0007 AUTOR: JOSIANE DA SILVA DE 

SOUZA DE MELO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, a retirada do nome 

da parte requerente do cadastro de títulos protestados, sob a alegação de 

que é indevida. Compulsando os autos, verifico ausente um dos requisitos 

que enseja a concessão da medida liminar pleiteada consistente no 

fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, razão porque 

deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, o perigo da demora é 

inexistente, eis que o aguardo do provimento final não acarretará prejuízo 

algum para a parte reclamante, sobretudo porque o apontamento foi 

realizado há quase de 02 (dois) anos, ou seja, em data muito anterior ao 

ajuizamento da presente ação, constatação que, inicialmente, afasta o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que tal 

anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada fez desde aquela 

data, ajuizando a demanda somente após o decurso de quase dois anos 

da negativação de seu nome, é provável que não tenha experimentado 

nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos alegados pela parte 

ocorreram em momento longínquo em relação ao ajuizamento da ação e há 

o pleito de tutela provisória de urgência, segue o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA 

DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Ademais, em caso de procedência da demanda, eventuais 

valores cobrados indevidamente pelo demandado poderão ser restituídos 

em dobro ao autor. Assim, ausente o perigo da demora, há de ser 

indeferido o pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. 

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Para a concessão da tutela 

de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do 

CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar 

dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo - Ausente qualquer dos 

requisitos dispostos no art. 300 do CPC de 2015, o indeferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000181209677001 

MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de 

Publicação: 29/03/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer 

momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos 

autos. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. Analisando os autos, constato que o credor postula 

pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Em observância ao 

princípio constitucional da duração razoável do processo, disposto no art. 

5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de suspensão 

do processo tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

de suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Cumpre-se. Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU HRYCYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000276-15.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE ALCEU 

HRYCYK REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, 

visando a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos 

ao crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005417-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005417-49.2019.8.11.0007 INTERESSADO: DOUGLAS 

BECKMANN MOREL LUCK REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Inicialmente, RETIFIQUE-SE a autuação quanto ao tipo de ação para 

execução contra a Fazenda Pública. Posto isso, CANCELE-SE a audiência 

designada automaticamente pelo Sistema Eletrônico (PJE). INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o título 

original perante a Secretaria da Vara, sob pena de indeferimento. 

Apresentado o título exequendo original, certifique-se e, após, 

NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da 

Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do 

novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado 

da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOBRABEM - PROMOCOES E VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003767-64.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SOBRABEM - PROMOCOES E VENDAS LTDA - 

ME Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar Sustenta a requerida a 

falta do interesse de agir do Autor, na medida em que o seguro, o qual 

acarretava o suposto desconto encontra-se cancelado. Todavia, não há 

que se falar em falta de interesse de agir, o fato da parte requerida ter 

cancelado o contrato que originou os descontos supostamente indevidos 

na conta bancária do autor, haja vista, que o direito de ação e de 

indenização é faculdade do autor. Rejeito a preliminar. I – Mérito No mérito 

afirma o autor que possui uma conta poupança na Caixa Econômica 

Federal e percebeu que estavam sendo descontados valores 

desconhecidos, e recentemente tomou ciência que a empresa ré, nos 

anos de 2017 e 2018, debitou automaticamente de sua conta alguns 

valores sob o título “DB AT CONV”, o montante de R$ 318,00 (trezentos e 

dezoito reais), alegando que nunca contratou com a reclamada e não 

anuiu com tal transação, sendo indevidos os descontos. Em sede de 

contestação Id nº 26103555, a requerida argumenta a legalidade dos 

descontos, provenientes de contratação de seguro assistencial sendo 

certo que era pleno o conhecimento do Autor a negociação desse serviço, 

não havendo que se falar em dano moral ou material. No caso em 

comento, verifica-se que a parte requerida colacionou provas satisfatórias 

a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com 

apresentação de contrato de adesão de Id nº 26103558, contendo 

assinatura da parte autora idêntica à assinatura de seu documento de 

identidade de Id nº 22936913, constando ainda os dados da parte autora. 

Resta, portanto, evidente que houve a regular contratação dos serviços 

da requerida, o que se confirma pelo contrato assinado, e com base no 
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livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada e o pagamento se dá por 

meio de descontos na conta bancária do autor. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem dos descontos, nos termo dos art. 373, II, CPC. No 

caso dos autos, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão 

à moral da parte autora quanto aos descontos oriundos de serviços 

realmente contratados, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais, sendo este o entendimento atual da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: E M E N T A: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO - NÃO COMPROVADA – CONTRATO 

JUNTADO NA CONTESTAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS 

TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- 

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da 

causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, 

dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de 

cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se 

configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. 3- Comprovada a contratação do seguro, mediante 

apresentação de contato devidamente assinado pelo recorrido, resta 

demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a 

cobrança questionada na inicial.4- Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita por parte da requerida.5- Inexistindo prova 

inequívoca quanto à falha na prestação do serviço alegada, não há que se 

falar em indenização por danos materiais.6- Recurso conhecido e provido. 

(TJMT. N.U 1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor em face da requerida, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003766-79.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Incompetência do Rito Sumaríssimo - 

Necessidade de Perícia Técnica Observo que as assinaturas constantes 

nos contratos de adesão com a assinatura do autor em seu documento de 

identidade de Id nº 22939416 são idênticas, não havendo necessidade de 

perícia grafotécnica. Rejeito a preliminar, porquanto, pelas provas 

anexadas aos autos permite o julgamento em sua questão de mérito. I – 

Mérito No mérito afirma o autor que possui uma conta poupança na Caixa 

Econômica Federal e percebeu que estavam sendo descontados valores 

desconhecidos, e recentemente tomou ciência que a empresa ré, nos 

anos de 2016 e 2017, debitou automaticamente de sua conta alguns 

valores sob o título “DB AT CONV”, o montante de R$ 318,16 (trezentos e 

dezoito reais e dezesseis centavos), alegando que nunca contratou com a 

reclamada e não anuiu com tal transação, sendo indevidos os descontos. 

Em sede de contestação Id nº 24687809, a requerida argumenta a 

legalidade dos descontos, provenientes de seguros que cobre morte 

acidental, assistência alimentar e assistência funeral, benefícios ofertados 

pela Ré, de números APPLUS nº 2913312 e APPLUS nº 1733231, 

devidamente contratados e assinados pelo autor de forma livre e 

consciente, sendo a devida contraprestação realizada mediante desconto 

em conta bancária do autor, não havendo que se falar em dano moral ou 

material. No caso em comento, verifica-se que a requerida colacionou 

provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, 

notadamente com apresentação dos contratos de adesão de Id nº 

24687813/ 24687815, contendo assinatura da parte autora idêntica à 

assinatura de seu documento de identidade de Id nº 22939415, constando 

ainda os dados do autor. Resta, portanto, evidente que houve a regular 

contratação dos serviços da requerida, o que se confirma pelo contrato 

assinado, e com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada e o pagamento se dá por meio de descontos na conta bancária 

do autor. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com 

liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O 

Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que a requerida 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos alegados, de que existe a 

relação jurídica, bem como demonstrou a origem dos descontos, nos termo 

dos art. 373, II, CPC. No caso dos autos, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora quanto aos descontos 

oriundos de serviços realmente contratados, portanto, não há que se falar 

em indenização por danos morais, sendo este o entendimento atual da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO - NÃO COMPROVADA 

– CONTRATO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - NÃO 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - 

ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Rejeitada a preliminar de 

incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia 

grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre 

as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento 

pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, 

pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 3- 

Comprovada a contratação do seguro, mediante apresentação de contato 

devidamente assinado pelo recorrido, resta demonstrada a relação jurídica 

e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial.4- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a 

conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, 

não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da 

requerida.5- Inexistindo prova inequívoca quanto à falha na prestação do 
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serviço alegada, não há que se falar em indenização por danos 

materiais.6- Recurso conhecido e provido. (TJMT. N.U 

1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019) III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pelo autor em face da requerida, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 29 de Janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SOARES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005009-58.2019.8.11.0007. REQUERENTE: OSVALDO SOARES MEIRA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, onde a parte autora aduz, em 

apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu 

benefício previdenciário por ordem da empresa reclamada, sob a 

denominação de “Bradesco Vida e Previdência”. Sustenta que jamais 

contratou qualquer seguro/previdência com esta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, verifico que a reclamada não juntou 

aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a 

contratação aos serviços. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com seu dever de 

prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns tribunais 

pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Todavia, tendo em vista a escassez 

de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a 

repetição do indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição 

inicial o montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa 

requerida e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais 

é vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa 

disposição do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. 

Corroborando: (GRIFO) "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial 

para o fim de: a) DECLARAR inexistente a relação jurídica correspondente 
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ao contrato de seguro de vida em questão objeto dos autos, para 

determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do 

benefício do requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 

ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de 

desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada, a pagar indenização 

por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001364-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001364-25.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAULINO GOMES & PEREIRA LTDA 

- ME Vistos. Trata-se de pedido de homologação do acordo firmado entre 

as partes após a prolação da sentença condenatória. Como é cediço, não 

há óbice à homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, 

sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 

29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-71.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS LOURENCO OAB - MT26301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE CARNES E 

LATICINIOS DO PORTAL DA AMAZONIA - SINTRACAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001445-71.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: EDUARDO DA 

SILVA FERNANDES EXECUTADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDUSTRIA DE CARNES E LATICINIOS DO PORTAL DA AMAZONIA - 

SINTRACAL Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Nota-se dos autos que, apesar de intimado o 

exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora 

sob pena de extinção, referida parte permaneceu inerte, conforme 

certidão lançada no ID nº. 28487181. Assim, impõe-se a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em 

face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX INACIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTO STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002699-79.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ROBERTO STAVARENGO, 

ALEX INACIO DE CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente insta 

consignar que a primeira requerida (AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 

S/A) propôs acordo em audiência de conciliação, ao qual foi plenamente 

aceito pelos demandantes. Sendo assim, homologo o referido acordo para 

que surta os efeitos legais e passo a análise do mérito da segunda 

requerida. Os reclamantes propuseram a presente ação objetivando 

serem ressarcidos dos danos materiais e morais que entendem ter sofrido 

em razão de falha na prestação de serviços de transporte aéreo das 

Reclamadas, em virtude de terem adquirido passagem aérea com destino a 

São Paulo – SP, sendo que embarcariam na data de 20/05/2019 no trecho 

Alta Floresta-Cuiabá-MT e depois seguiriam de Cuiabá-MT para São 

Paulo-SP, além da volta que seria o destino inverso, ou seja, São Paulo-SP 

para Cuiabá-MT e em sequência Cuiabá-MT para Alta Floresta-MT, na data 

de 23/05/2019. Sustentam que ao chegarem ao aeroporto foram 

informados que seu voo para aquele dia havia sido cancelado, tendo 

somente disponibilidade de voo em outra companhia no dia seguinte. Por 

fim, assevera que não anuíram com a quebra de contrato ofertada pelas 

reclamadas, motivando a propositura da presente ação. Citada, a 

Reclamada ofertou contestação, sustentando pela inexistência de ato 

ilícito praticado, pois informaram a autora sobre o respectivo cancelamento 

dos voos, pugnando pela improcedência de todos os pedidos da inicial. 

Pois bem. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que 

a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras 

do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da prova 

como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a aquisição da 

passagem para o dia e hora marcados. Certo também e inconteste que 
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não usufruiu do serviço contratado na forma estipulada no contrato de 

transporte aéreo. As reclamadas, por sua vez, não trouxeram elementos 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade. In casu, restou incontroverso, a ocorrência do 

cancelamento do voo na data e hora marcados contratado pela autora, e a 

submissão dos passageiros a incerteza de horários, sem receber 

qualquer atendimento no que diz respeito a descanso, refeições etc., 

situação esta, extremamente estressante. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem as reclamadas, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que as Reclamadas deixaram de fornecer serviço 

adequado. Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais 

aos Reclamantes, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos 

serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e 

incômodos a viajante, uma vez que foi surpreendida com o cancelamento 

da voo no dia do embarque. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

firmou o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO CÍVEL - 

TRANSPORTE AÉREO - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR 

- FATO NÃO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR 

- VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O DANO SOFRIDO PELO 

RECORRIDO E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE - 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (RI 2042/2011, DR. MARIO 

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

05/10/2011, Publicado no DJE 25/11/2011)” DO DANO MORAL Por outro 

lado, com relação ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo, ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim se expressou Humberto Theodoro 

Júnior, conforme o qual “o mal causado à honra, à intimidade, ao nome, em 

princípio, é irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de 

sanção à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à 

reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do lesado 

e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa, mas não 

como eliminação mesma do dano moral.” (in, A liquidação do dano moral. 

Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de 

Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). Destarte, levando-se em 

conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação por danos morais a cada reclamante, o qual se 

apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim 

de: A) CONDENAR a empresa reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A ao 

pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$1.727,68 

(um mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra do bilhete e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; B) 

CONDENAR a empresa reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A ao 

pagamento de indenização por danos morais à cada autor no valor de R$ 

5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBERTO FERMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL ROLIM DE MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BRAUN OAB - RO6266 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010088-98.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BENEDITO 

ROBERTO FERMINO EXECUTADO: RESIDENCIAL ROLIM DE MOURA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia para viabilizar o prosseguimento do feito, 

contudo, quedou-se inerte (ID nº. 28386664). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002936-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GABRIEL SANTANA BALEEIRO TRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002936-16.2019.8.11.0007. REQUERENTE: VINICIUS GABRIEL SANTANA 
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BALEEIRO TRES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente 

rejeito as preliminares no tocante a inépcia, pois se confundem com o 

mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando ser ressarcido 

por danos morais e materiais que entende ter sofrido em razão de 

readequação de malha aérea por atitude da empresa reclamada, aduzindo 

que adquiriu uma passagem aérea da Ré de ida e volta, referente ao 

trecho Alta Floresta/MT – Cuiabá/MT, com ida marcada para o dia 

11/02/2017 às 14:15h e volta no dia 20/02/2017 às 12:30h, todavia, foi 

informado que, devido a alteração de malha aérea da Ré, os voos de ida e 

volta tinham sidos alterados, ficando a saída do dia 11/02/2017 às 07:45h 

e volta no dia 19/02/2017 às 22:10h. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos: Isto porque o autor sequer aportou aos 

autos o bilhete de passagem aérea, tampouco qualquer comprovante com 

gastos que teve a fim de sustentar indenização por dano material. A inicial 

veio desprovida de qualquer documentação. É imprescindível ressaltar que 

para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da prova, 

deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não é 

absoluto em nosso ordenamento jurídico. Assim, não foi capaz de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tal ônus lhe pertence, nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” 

Nesse sentido: (GRIFO) “EMENTA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO 

ART. 373 , I , DO CPC . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Exame de todo o 

arcabouço probatório existente nos autos. Ausência de provas. Conjunto 

probante que se limita a declarações e entendimentos subjetivos da 

funcionária autora. Possibilidade de remoção a critério da administração. 

Professora que alega ter sido transferida para local em que não tem 

alunos ou não há serviço. Mudança da especialista em LÍBRAS para o 

Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Posterior 

concessão de carga horária de 50% em razão de mestrado e de licença 

sindical em outubro e novembro de 2015, ano em que a autora alega o 

assédio que se resume na transferência par local especializado. 

Majoração dos honorários para 11%, observada a gratuidade de justiça. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

00125889120158190007 (TJ-RJ) Jurisprudência/Data de publicação: 

17/04/2019” Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem 

jurídicos acima mencionados, bem como, o Reclamante não comprovou 

que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho extrapatrimonial, fato este 

que afasta a ocorrência de dano moral e leva consequentemente a 

improcedência da ação em todos os seus termos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003587-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOACYR CRIVELENTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003587-48.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DOACYR 

CRIVELENTI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida (ID nº. 

24334226) e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente 

in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Mérito No mérito o 

autor afirmou que, em virtude de compromisso profissional, buscando 

maior conforto e celeridade para a sua viagem, adquiriu passagem aérea 

da empresa requerida para viajar de Alta Floresta/MT com destino a 

Bauru/SP, com conexões em Cuiabá/MT e Campinas/SP, sendo o 

embarque contratado para o dia 15/07/2019, com saída prevista para às 

14h25min e chegada às 23h05min do mesmo dia. Aduziu, ainda, que foi 

informado no aeroporto de Cuiabá/MT que o voo no qual embarcaria iria 

atrasar por motivo técnico operacional, o que de fato ocorreu, 

ocasionando a perda da conexão que faria em Campinas/SP, sendo 

obrigado a viajar deste local até Bauru/SP por transporte terrestre, o que 

acarretou a sua chegada no local de destino com atraso de mais de 06 

(seis) horas após o previsto para o voo contratado. Por tal fato, afirmou 

ter sofrido prejuízos de ordem moral pretendendo a reparação 

correspondente. Por seu turno a ré confirmou a contratação do autor e o 

atraso do seu voo no trecho Cuiabá/MT-Campinas/SP, defendendo-se 

somente sob o argumento de que tal fato se deu em razão de problema 

técnico operacional da aeronave, aduzindo, ademais, que não praticou 

qualquer ato ilícito porquanto incidente a excludente de responsabilidade 

de força maior, nos termos do artigo 256 do Código de Aeronáutica, bem 

como que prestou a assistência devida. Assim, considerando as 

alegações apresentadas na inicial e a ausência de negativa de 

contratação pela ré, além da confirmação desta com relação ao 

cancelamento do voo no término da viagem do autor e a chegada até o 

destino final por meio terrestre, tenho que é devido o ressarcimento ao 

requerente quanto ao dano moral sofrido. Na espécie, trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste 

modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de 

transporte, por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o § 3º, do referido Código. Ainda que se considere que o atraso no 

embarque do autor que acarretou perda de conexão tenha ocorrido por 

suposta ocorrência de problemas de ordem operacional, como informado 

na exordial e confirmado na defesa, ressalta-se que tal ocorrência 

revela-se como um risco inerente ao serviço que por ela é prestado, não 

podendo, por esta razão, ter seus ônus repassados aos consumidores. 

Assim, nota-se que não consta dos autos a ocorrência de qualquer das 

excludentes da responsabilidade objetiva que é imputada à empresa 

demandada. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto 

que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu 

os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO 

SEGUIDO DE PERDA DE CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER 

ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO 

DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE QUE NÃO ELIDE O 

DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS 

CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação Cível Nº 70077008183, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). O atraso do embarque 

do autor em uma das conexões, causando transtorno e o término da 

viagem por meio de transporte terrestre, ou seja, diverso daquele 

contratado não constitui mero aborrecimento do cotidiano, ensejando, sim, 

eventos aptos a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação 
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por dano moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos 

consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Portanto, fixo a indenização no importe de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) em razão do atraso do voo, da perda de conexão e da 

chegada ao destino final por meio terrestre, isto é, por meio de transporte 

diverso daquele contratado. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor do autor, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 185346 Nr: 5246-12.2019.811.0007

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O

 Processo nº 5246-12.2019.811.0007

Código: 185346

VISTOS ETC.

Compulsando aos autos verifica-se que foram deferidas medidas 

protetivas à vítima Ana Carolina da Silva da Luz, no entanto, às fls. 16 a 

mesma postula a revogação das referidas medidas protetivas.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO as 

medidas protetivas de urgência.

REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as formalidades legais.

Cumpra-se expedindo o necessário

Às providências.

Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 171380 Nr: 4642-85.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Rodrigo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roni Alex da Silva - 

OAB:27406

 “VISTOS ETC. Considerando a ausência dos policiais militares, embora 

devidamente requisitados, conforme recibo assinado em 07 de janeiro de 

2020 pelo Soldado PM Carvalho, DETERMINO a intimação pessoal dos 

mesmos, bem como que se oficie ao 8º BPM para nova data de audiência, 

sob pena de condição coercitiva. Por outro lado, considerando a 

impossibilidade da realização dessa audiência REDESIGNO a presente 

solenidade para o dia 03 de fevereiro de 2020 as 14h00min.. Por fim, 

diante da ausência injustificada do Advogado constituída nos autos as fls. 

272 dos autos determino a expedição de oficio à OAB para as 

providências necessárias. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 190158 Nr: 325-73.2020.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elson Lima Tabosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Pucci Neto - OAB:OAB/SP 

73.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO E DA AERONAVE formulado, 

descrito na inicial porque, além de interessar ao processo, não há provas 

nos autos que comprove a propriedade da aeronave e a licitude do 

dinheiro apreendido no inquérito policial nº. 5217-59.2019.811.0007 – 

código 185284, o que faço com arrimos nos artigos 118, do Código de 

Processo Penal.No que tange ao pedido do requerente do requerente de 

determinar a conclusão com urgência do inquérito policial, o INDEFIRO, pois 

descabe ao magistrado determinar a conclusão do inquérito policial, ante o 

artigo 129, inciso VII, da CF que prevê que é função do Ministério Público 

exercer o controle externo da atividade policial.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Alta Floresta/MT, 28 de janeiro de 2020.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28018 Nr: 47-34.2004.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeste Comonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:7975/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa do seu Procurador constituído nestes 

autos, para apresentação de resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 182678 Nr: 3817-10.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícius Xavier Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 CONVERTO o JULGAMENTO em DILIGÊNCIAS e determino que a 

secretaria proceda a juntada do relatório.24.Com a juntada determino a 

intimação das partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias.25.Cumpra-se expedindo o necessário.26.Às providênciasAlta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2020.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000882-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000882-77.2019.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: TATIANE 

PEREIRA DO NASCIMENTO Vistos. INTIME-SE o APELADO para apresentar 

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

§1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo 

apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante 

para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar que os prazos 

processuais são contados nos termos do art. 219 da referida Lei. Após as 

providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000259-76.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(REQUERENTE)

JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-MT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA OAB - PR82780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Alta Floresta - MT (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000259-76.2020.8.11.0007 JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-MT e outros Juizo da Comarca de Alta 

Floresta - MT IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento da Carta Precatória. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000254-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000254-54.2020.8.11.0007 BANCO BRADESCO NIVALDO 

SILVA DE MEDEIROS FILHO - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento da Carta Precatória. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001620-65.2019.8.11.0007 BANCO BRADESCO ELIANE 

CECILIA VEIGA RIBEIRO DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior expedição do mandado de execução. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000217-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO (REQUERIDO)

LOURIVAL DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000217-27.2020.8.11.0007 SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS LOURIVAL DE AZEVEDO e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado referente a condução do oficial de 

justiça até o endereço a ser diligenciado. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir 

guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento da Carta Precatória. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 30 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000201-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. MATOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA DIAS MATOS OAB - 032.127.651-51 (REPRESENTANTE)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1000201-73.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: K. D. MATOS & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: KENIA 

DIAS MATOS REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos. Registra-se que se trata de “Ação Revisional de Contrato 

Bancário com Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por K.D. MATOS 

& CIA LTDA em desfavor de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA. Requer a concessão da Gratuidade de Justiça. Com a inicial (ID 

28201007) vieram os documentos de IDs 28201011/28203151. Após, 

vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, verifico que o pedido 

da parte autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, 

não merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

afirmação de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente Contrato Social e Matrícula do imóvel em questão, 

verifica-se que a Requerente possui uma propriedade urbana, com área 

de 1.000 (mil) metros, com 146,95 m2 de construção, no valor aproximado 

de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), imóvel dado em garantia 

quando da assinatura do Contrato de Compra e Venda entabulado com a 

requerida, outrossim, trata-se a parte autora de pessoa jurídica, que em 

seu contrato social descreve que explora a atividade de: Serviços de 

Construção de Edifícios; Serviços de Acabamento em Gesso; Comércio 

Varejista de Materiais de Construção (Gesso) e Comércio Varejista de 

Ferragens e Ferramentas, assim, presume-se que este não se encontra 

no estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício, 

muito porque nos últimos anos, mais precisamente, nos anos de 2016, 

2017 e 2018, o Município de Alta Floresta cresceu assustadoramente no 

ramo da construção civil, visto a chegada de várias usinas hidrelétricas e 

empresas de grande porte na região e proximidades. Ora, a requerente 

trata-se de empresa que atua diretamente no ramo da construção civil, 

não podendo declarar estado de miserabilidade diante da crise assolou o 

país no ano de 2015. Bem como, nem de longe demonstrou a sua 

insolvência. Assim, em razão da inexistência de comprovação da 

hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se 

impõe. Nesse sentido, segue a entendimento jurisprudencial: Relator: Des.

(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 20/04/2016 Data da publicação: 

27/04/2016 Decisão: 2016000486676 AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - SIMPLES 

DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 

O benefício da assistência judiciária é concedido com base na afirmação 

da própria parte interessada de que se encontra em estado de 

miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° da Lei 1.060/50 e 

comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art.5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, no exercício de 

sua função, analisar se a documentação juntada aos autos demonstra, 

primeiramente, a situação financeira atual da parte e, posteriormente, se 

tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. Não comprovada a 

hipossuficiência do agravante, não merece reforma a decisão agravada. 

4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO 

a intimação da requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em 

analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo Civil. Anoto 

que em caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser condenada 

ao pagamento do décuplo das custas processuais. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000045-85.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Cite-se o réu, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para 

contestar a ação no prazo de 15 dias, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados pela autora, conforme disposto nos 

artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil. Após, vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BACAERI FLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000192-14.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BACAERI FLORESTAL LTDA REQUERIDO: INSTITUTO BRAS 

DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c nulidade de atos 

administrativos proposta por BACAERI FLORESTAL LTDA contra o 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS-IBAMA. Entretanto, vislumbro que a autora requereu a 

distribuição dos autos por dependência a um feito físico, a execução fiscal 

de cód. 97124, que tramita perante a 6ª Vara desta Comarca. Assim, 

impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, motivo pelo qual, 

DETERMINO a intimação da parte Autora para que proceda a distribuição 

do presente feito de forma física, no sistema Apolo, visto que o auto 

principal é físico, sob o código nº97124. Devendo ser procedida a baixa 

do presente feito no sistema PJE. Às providências, cumpra-se. Alta 

Floresta, 24 de janeiro de 2020. Antônio Fábio do Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003580-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR WACHTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003580-56.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JAIR WACHTER 

Vistos. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da 
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decisão proferida ao id24684373, alegando que houve contradição, vez 

que foi determinada a restituição do veículo, objeto da busca e apreensão, 

sendo que o valor da dívida não foi depositado no prazo legal. Intimada, a 

parte Embargada manifestou ao id27197917, pela rejeição dos embargos 

de declaração opostos. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, 

eis que adequado e tempestivo. No mérito, entretanto, nego provimento ao 

recurso, uma vez que a matéria desafiada nos embargos de declaração 

deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte 

recorrente à decisão proferida. Cabe salientar que, os embargos de 

declaração tem por escopo a integração, o esclarecimento ou o reparo 

apenas da decisão (em sentido amplo) embargada, não se prestando a 

atingir diversas outras decisões já proferidas nos presentes autos, as 

quais restam acobertadas pela preclusão. Dessarte, a suposta 

contradição alegada nos embargos de declaração, não ocorreu, visto que 

a própria Autora entendeu como devido o valor de R$44.753,88, tanto é 

que já houve a expedição do competente alvará judicial (id27469802). 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes. Por fim, 

cumpra-se integralmente a decisão anteriormente proferida, intimando-se a 

parte autora para apresentar o saldo remanescente, se houver, de juros e 

correção monetária, bem como pugnar pela extinção do feito pelo 

pagamento. Após, será analisado o pedido do requerido. Publique-se. 

Registra-se. Intima-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002432-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002432-44.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA EXECUTADO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular processamento 

foi deferido aos 16/12/2019 (ID. 27463631), em que Gustavo Thielmann de 

Souza apresentou o valor atualizado e detalhado da dívida ao ID. 

28133406 (R$ 36.416,85). O Banco Bradesco S/A realizou o pagamento, 

via depósito judicial, da condenação no importe de R$ 36.093,04 (trinta e 

seis mil e noventa e três reais e quatro centavos). Na sequência, 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 28448224), 

alegando discordância no que tange ao valor executado eis que alega a 

incidência de juros compostos, requerendo o reconhecimento de excesso 

de execução no valor de R$ 323,01 (trezentos e vinte e três reais e um 

centavo) e, não entendendo o juízo desta forma, pela remessa dos autos 

à contadoria judicial. A parte requerente manifestou acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença ao ID. 28482406, bem como, ao 

ID. 28485294 pugnou pela expedição de alvará no que tange ao valor 

incontroverso. É o relato necessário. DECIDO. Primeiramente, DETERMINO 

a expedição de alvará em relação ao valor incontroverso R$ 36.093,04 

(trinta e seis mil e noventa e três reais e quatro centavos), todavia, deixo 

de acolher o pedido de transferência do montante para a conta indicada 

pelo Patrono na Parte (ID. 28485294), eis que o advogado Drº Dione Carmo 

Ramos NÃO POSSUI procuração com poderes especiais para RECEBER 

quitação, TÃO SOMENTE DAR QUITAÇÃO (ID. 13973657). Assim, 

INTIME-SE o Exequente, por meio de seu patrono, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, instrua os autos com procuração em que se conste 

poderes especiais para RECEBER quitação ou apresente os dados 

bancários de seu Cliente. Após, EXPEÇA-SE ALVARÁ. De outro norte, 

alega o impugnante que há excesso de execução, tendo em vista a 

existência de erro na incidência de juros que incidiram sobre o valor, logo, 

no tocante ao dano moral, aduz que a correção é devida a partir do 

acórdão e os juros são devidos da citação. Aduz que quanto aos 

honorários, considerando que a verba foi fixada no acórdão, não haveria 

que se falar em incidência de juros, logo, o impugnante entende como 

devido a título de dano moral a quantia de R$ 36.093,04 (trinta e seis mil e 

noventa e três reais e quatro centavos), havendo, portanto, excesso de 

execução no valor de R$ 323,01 (trezentos e vinte e três reais e um 

centavo). Pois bem, verifico que, apesar de alegar o impugnante que o 

exequente não utilizou o índice de juros correto (juros compostos), verifico 

que o mesmo utilizou-se SIM do índice INPC-IBGE. A diferença entre o 

cálculo aportado pelo Impugnante e o Exequente decorre da divergência 

entre as datas de início e término do período de correção dos juros, isso 

porque, ao proferir sentença este juízo determinou que os danos morais 

fossem “acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da 

publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês desde a citação, 

com base na Súmula 362 do STJ”. Nesse sentido, verifico que a citação do 

Banco Bradesco ocorreu em 25/07/2018 (ID. 15449384), e a publicação da 

sentença proferida em 11/02/2019 (o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da informação - ID. 16699492). Por fim, o prazo final da 

atualização, ou seja, do efeito pagamento. De mais a mais, constato que o 

Exequente também deixou de observar a correta data da publicação da 

sentença, qual seja, 11/02/2019 (ID. 16699492), ao realizar o cálculo do 

valor executado. Logo, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação do 

impugnante e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil 

e, DETERMINO a elaboração do cálculo do montante devido, nos termos da 

sentença ora proferida, ou seja, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

deverá ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da 

publicação da sentença, ou seja, desde 11/02/2019 e, com juros de 1% ao 

mês desde a citação (25/07/2018), com base na Súmula 362 do STJ, 

sendo o prazo final de atualização o do efeito pagamento. REMETAM-SE 

os autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo nos 

parâmetros acima fixados, após, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do saldo remanescente, 

levando-se em conta que o mesmo já realizou o pagamento do montante 

de R$ 36.093,04 (trinta e seis mil e noventa e três reais e quatro 

centavos). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais 

recíprocas, deixando de condená-las ao pagamento de honorários 

advocatícios, eis que houve a parcial procedência do pleito por parte 

irrisória dos valores executados. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020-CNparO Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 

21457, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastado de suas funções por 

motivo de licença para tratamento de saúde, no dia 27.1.2020;RESOLVE:     

DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia 27.1.2020.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 29 de janeiro de 2020.CARLOS 

AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA N. 14/2020-CNpar

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de licença para tratamento de saúde, no dia 27.1.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONCA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 
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Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia 27.1.2020.

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

Barra do Garças, 29 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA N. 15/2020-CNpar O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...   RESOLVE:   CONCEDER ao servidor ELDO MIRANDA LIMA, 

Matrícula nº 2324, Auxiliar Judiciário – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias 

de Licença-Prêmio, conforme Pedido de Licença-Prêmio nº 264/2002 – Id. 

16189, referente ao quinquênio de 20.5.1997 a 20.5.2002, a ser usufruída 

no período de 27.1.2020 a 25.2.2020.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 30 de janeiro de 2020.CARLOS AUGUSTO 

FERRARI JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL   

DF/mgstable

 PORTARIA N. 15/2020-CNpar

 O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor ELDO MIRANDA LIMA, Matrícula nº 2324, Auxiliar 

Judiciário – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio, 

conforme Pedido de Licença-Prêmio nº 264/2002 – Id. 16189, referente ao 

quinquênio de 20.5.1997 a 20.5.2002, a ser usufruída no período de 

27.1.2020 a 25.2.2020.

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

Barra do Garças, 30 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 13/2020

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 11/2020/DF, de 17.1.2020, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de 

fevereiro do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

17/2019/CM, de 2.9.2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 11/2020/DF, de 17.1.2020, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional do Polo IX desta Comarca, no 

período abaixo especificado:

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 27 a 31 de JANEIRO de 2020

Juiz (a): MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT

Telefone: (66) 3402-4400

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 3 a 7 de FEVEREIRO de 2020

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 

NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT 

- Telefones: (66) 3402-4400

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 - CNCG).

Art. 3º - O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do 

expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término 

no início do horário do expediente do primeiro dia útil subsequente, 

enquanto que o plantão semanal terá início após o encerramento do 

expediente forense (19h-MT) do primeiro dia útil da semana, 

encerrando-se no início do expediente do próximo dia útil (12h-MT), assim 

sucessivamente.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à 

Coordenadoria de Magistrados, à Coordenadoria de Comunicação, aos 

senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar, com 

ciência pessoal aos servidores escalados.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Barra do Garças, 28 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 295807

Numeração Única: 4500-90.2018.8.11.0004

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Processual

Requerente: Ananias Félix Moreira

Advogado(s): Júnior Cesar Coelho da Silva - OAB 19.199 MT

Requerido: Allana Jelly Moreira Duarte

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 12/02/2020 às 14:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90959 Nr: 4830-05.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberta Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Os herdeiros estão concordes, com o que fica suprida a necessidade 

de citação a eles relacionada (art.626, §§1º, 2º e 3º).

2.Em referência ao imóvel matriculado sob o n.13.061, a sua regularização 

está se dando no bojo da ação civil pública de cód.163569, razão por que, 

devido à sua peculiaridade, eventuais questões relacionadas a posseiros 

serão lá solucionadas ou, sendo o caso, mediante ação específica do 

interessado.

3.Não há notícia de credores com relação ao remanescente do imóvel de 

matrícula 5.952, que, pelos documentos anexados, na verdade trata-se 

apenas de posse, uma vez que o bem está registrado em nome de outrem 

(fls.62/65).

4.Nos imóveis de matrículas de números 24.163 e 4.216 constam 

penhoras decorrentes de execução judicial ainda em trâmite, conforme 

dados do Sistema Apolo, fazendo-se mister a intimação dos exequentes 

(fls.66 e 78).

5.Em que pese a juntada de certidões negativas, a fim de evitar qualquer 

tipo de nulidade, é mister a intimação das Fazendas Públicas, por 

expressa determinação legal (arts.626, §4º, 629 e 633, CPC/2015), visto 

que até hoje não o foram.

6.Diante do exposto, DETERMINO seja procedida à intimação das 

Fazendas federal, estadual e municipal, mediante cópia integral dos autos 

de inventário (art.626, §4º, CPC/2015), para, querendo, manifestarem-se. 

FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, em analogia ao disposto no art.629, 

CPC/2015.

7.CERTIFIQUE-SE quanto à intimação dos credores relacionados no item 4. 
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Em negativo, CITE-SE-OS, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação.

8.Quanto ao pedido de fls.722/740, AUTUE-SE como habilitação e, na 

sequência, INTIME-SE o espólio para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias (art.721, CPC/2015).

9.Haja vista o interesse coletivo, findo o prazo de manifestação das 

Fazendas, DÊ-SE vista ao Ministério Público e, após, conclusos para 

finalização do inventário e partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100755 Nr: 5758-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira, Orivânia Correia do Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT

 INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 324619 Nr: 15324-74.2019.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Alves Vilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte autora proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, 

Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015.

2.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310966 Nr: 8462-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildon de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311978 Nr: 9018-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA ANDRE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322614 Nr: 14332-16.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA DIAS FLOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317612 Nr: 11972-11.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Gomes Teixeira Pirani, Clodoaldo Pirani Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Lopes Miranda, Tulio Lopes Miranda, 

Roldão Miranda Noleto, Euslene Ferreira Leal Noleto, Francisco Lopes 

Miranda, José Lopes Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Beck - OAB:RS-54.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( DEZOITO reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314618 Nr: 10360-38.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Roberto Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Alves dos Santos, Banco 

Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Souza 

Annunziato - OAB:18355-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
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- OAB:11.065-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 15582-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comprovar a distribuição da carta precatória 

retirada em 28/11/2019, no prazo de 15 dias: "Expedida a carta precatória, 

intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, 

ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. 

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da 

entrega da carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição 

no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271027 Nr: 1639-34.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tempermat Comércio, Indústria, Importação e 

Exportação de Vidros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Alves da Costa Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando a petição protocolada 

via PEA 326264 no dia 24/01/2020 e, considerando que esta comarca não 

dispõe de depósito público, impulsiono o feito para que seja intimada a 

parte autora a informar se há interesse na remoção do veículo em que se 

deu a restrição de transferência, assim, indicando seu fiel depositário e 

qualificação, bem com diga nos autos o atual logradouro onde se encontra 

o carro, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227481 Nr: 7342-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYME COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS EIRELI ME, EDVALDO RODRIGUES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5742 Nr: 1230-30.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Barros Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Galego Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda o envio da carta de intimação no endereço informado às fls. 454.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29567 Nr: 595-39.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:MT 7.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 Realizada a penho, conforme fls. 732, INTIMEM-SE as partes para 

requerer o que entender de direito, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Eduardo Azevedo Gomes - OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 280,00 ( DUZENTOS E OITENTA reais) PARA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA FAZENDA SANTA FÉ e R$ 18,00 ( 

dezoito reais) para realização da avaliação do imóvel urbano, quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303051 Nr: 3989-58.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Faria, Adenir da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:SP/156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – intimar autor diligência – carta 

precatória

Nos termos do Art. 393 da CNGC, considerando que a parte autora não 

depositou o valor da diligência para cumprimento da missiva, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a expedição de ofício solicitando 

intimação da parte autora para efetuar a diligência do oficial de justiça no 

valor de R$1280,00 ( um mil duzentos e oitenta reais) , no prazo de 30 

dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento : “Art. 393. Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias.

 § 1º As precatórias na situação do caput deste artigo depois de 

relacionadas pela secretaria, com valor das custas e despesas 

pendentes, serão encaminhadas à Diretoria do Foro para serem 

devolvidas independentemente do pagamento dessas despesas.

 § 2º O prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos 

autos do comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a 

ele encaminhado solicitando providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190618 Nr: 10745-59.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Fazzini Cardial 

Gonçalves de Lima - OAB:428348/SP, FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, Rodrigo Lopes Ferreira - OAB:326603/SP, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A, William Carmona Maya - 

OAB: OAB/SP 257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160908 Nr: 1657-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Donizete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eirone Sousa de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: leandro bernardo dos santos - 

OAB:40482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comprovar nos autos a distribuição da carta 

precatória, no prazo de 15 dias

 "Expedida a carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu 

cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for 

beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas precatórias 

expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso 

serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.§ 2º Decorrido 

prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, intimar a 

parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245596 Nr: 3288-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bunsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7355-A-MT, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705/B, José Krominski - OAB:10896/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, Marciano Xavier 

das Neves - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMONT - OAB:MG/ 62 626, Lourenço Gomes 

Gadêlha de Moura - OAB:21.233 - PE

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestar sobre documentos apresentados pela parte executada 

conforme fls. 221/225, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 216217 Nr: 595-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rafael Wiezzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Andrade Faria 

Wiezzer - OAB:27021, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos, etc.

Já decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito nos termos que 

entender de direito, sob pena de extinção da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 253042 Nr: 8392-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Felicio, Rafael Martins Felício, Ruth Cândido de 
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Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Ferreira de Abreu, Manoel Almeida 

Dias, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:MT 

5313-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para cumprir decisão de fl. 335, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 1105-13.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Ferreira de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício, Ruth de Freitas Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:MT 5313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Visto, etc.

Defiro a emenda à inicial, cumprida à fl. 378, referente o valor da causa.

Ante o pedido de parcelamento das custas processuais, considerando 

que o E.TJ/MT determinou que a parte procedesse com o pagamento das 

custas e despesas de forma parcelada e com fundamento no art. 468, IX, 

§7° da CNGC/MT, que fixa o número máximo de parcelas em “até” 06 

(seis), defiro o pagamento em parcelamento das custas judiciais.

Remeta-se o feito ao Cartório do Contador/Distribuidor para calcular o 

valor das parcelas, bem como emitir as respectivas guias de pagamento.

 Em seguida, intime-se a parte autora para quitar a primeira parcela. Caso 

o interessado deixe de quitar qualquer parcela referente às despesas 

processuais, o processo será extinto, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com a quitação do primeiro pagamento das despesas processuais, 

retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSSM, FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 240479 Nr: 16670-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Cihndy Kelly Bianquini - OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em prosseguimento ao feito, verifica-se que não consta nos autos a 

citação da executada L. Sousa Silva – ME, de forma que somente fora 

realizada penhora online em conta da executada Francyelle Silva dos 

Santos, conforme extrato retro.

Assim, além da intimação anterior das partes acerca do bloqueio, 

determino a intimação da exequente para manifestação acerca da citação 

da executada L. Sousa Silva – ME, notadamente, que não aportou aos 

autos o cumprimento da missiva anteriormente expedida neste feito.

Sem prejuízo, determino a expedição de ofício ao r. Juízo da Comarca de 

Aragarças/GO, solicitando informações da missiva expedida neste feito, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 259050 Nr: 12203-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Familia Serviços Ltda, Silvia Maria Aires Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santos Vasconcelos, Ana Paula Lemes 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185, Marília Carolina Mota - OAB:21.206

 Autos nº 12203-09.2017.811.0004 – Cód. 259050

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 286951 Nr: 11192-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Euripedes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Maria da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 11192-08.2018.811.0004 – Cód. 286951

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico ser de rigor a respectiva remessa ao Juízo 

da Terceira Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, factível que se trata de pedido de Curatela na modalidade de 

representação, cuja matéria é relacionada ao Direito de Família, devendo, 

portanto, tramitar perante as Varas Especializadas de Família, exceto em 

Locais em que não há o Juízo especializado, o que não se amolda à 

hipótese dos autos.

Não obstante, a teor do disposto no anexo I, da Resolução TJ-MT/TP Nº 

09, de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à Terceira Vara Cível desta 

Comarca, o processamento e julgamento dos: “feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude e a corregedoria da (s) unidades (s) 

socioeducativas(s) da Comarca de Barra do Garças, bem como as cartas 

precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

Registro ainda, que a especialização das unidades judiciárias visa, dentre 

outros objetivos, o de melhorar a prestação jurisdicional, não se 

mostrando razoável a manutenção do feito perante este Juízo, quando há 

outro apto a recebê-lo de forma especializada.

Dessa forma e considerando ser o Juízo da Terceira Vara Cível desta 

Comarca competente para processar e julgar a matéria, proceda ao 

encaminhamento dos autos à jurisdição supramencionada, com as 

retificações atinentes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 33 de 877



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 300575 Nr: 2674-92.2019.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Maria dos Santos, JULIANE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Autos nº 2674-92.2019.811.0004 – Cód. 300575

Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 231091 Nr: 9831-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pedemonte Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema 

de tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 239862 Nr: 16165-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larc Construções Comércio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Silveira - 

OAB:10.410/MT, Thiago Silveira - OAB:12.963

 Autos nº 16165-74.2016.811.0004 – Cód. 239862

Vistos, etc.

 Remetam-se os autos ao contador judicial para realizar os cálculos do 

valor atualizado da condenação, nos termos do acórdão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 164172 Nr: 5907-44.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidomar Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5907-44.2012.811.0004 – Cód. 164172

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 133/134, para que seja expedido mandado de 

intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos da decisão de 

fl. 127/127v.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 41501 Nr: 722-06.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lydio Oliveira Amorim, MANOEL VILMAR SOUSA 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raniel Antônio Corte, JOSÉ ANTÔNIO 

FRANCISCO CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415

 Autos nº 722-06.2004.811.0004 – Cód. 41501

Vistos, etc.

Antes de apreciar os embargos declaratórios de fls. 371/372, certifique-se 

a secretaria quando foi paga a guia de materialização da petição de fls. 

373/379 e por que só foi juntada após ser proferida a sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 232683 Nr: 10982-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilton Caldeira Brant de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Vieira Borges, Arlete Zamban Borges, 

TERCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eva Mota Bevilacqua - 

OAB:MT-24201/O, Fran Karlos de Oliveira - OAB:21.222 OAB/MT, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:MT 19.113

 Autos nº 10982-25.2016.811.0004 – Cód. 232683

Vistos, etc.

Ante o silêncio da parte requerida Arlete Zamban Borges, que, embora 

regularmente citada (fl. 68v.), não manifestou-se tempestivamente, 

DECRETO-LHE a revelia, forte no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para apresentarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 262428 Nr: 14517-25.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Sergio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14517-25.2017.811.0004 – Cód. 262428

Vistos, etc.

Mantenho a decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária 

gratuita pleiteado pelo autor.

Cite-se o requerido Sérgio Alves de Souza, no endereço atualizado à fl. 

50.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 236318 Nr: 13658-43.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motogarças Comércio e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Marques - 

OAB:29645/GO

 Autos nº 13658-43.2016.811.0004 – Cód. 236318

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 168097 Nr: 11068-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11068-35.2012.811.0004 – Cód.: 168097

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hsbc Bank Brasil S. A. 

– Banco Múltiplo, em face da sentença proferida às fls. 288/290, alegando 

contradição.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

Código de Processo Civil.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de 

contradição, na sentença de fls. 288/290.

 Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a sentença não possui 

contradição, conforme arguido. Da leitura dos embargos de declaração 

interpostos, observa-se que a parte embargante suscitou matéria não 

mencionada anteriormente, qual seja, a atualização dos juros moratórios a 

partir da distribuição da ação.

 Com isso, o requerimento retro não merece prosperar ante a inadequação 

da via eleita, que se presta tão somente para sanar obscuridade, 

contradição ou esclarecer pontos dúbios da decisão, conforme art. 1.022, 

I a III, do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes 

embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a sentença embargada.

 Transitada em julgado, cumpra-se a integralidade da sentença de fls. 

288/290.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 211222 Nr: 10211-81.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10211-81.2015.811.0004 – Cód. 211222

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento no feito, sob pena de extinção por abandono da causa, 

conforme preceitua o art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 251409 Nr: 7270-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Elias, MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS, 

MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Autos n.º 7270-90.2017.811.0004 – Cód. 251409Vistos, etc.Indefiro o 

“item 3” do pedido de fls. 361/362, uma vez que a própria parte pode 

comunicar ao Ministério Público e a Delegacia de Polícia os fatos que 

entender ser crime.Defiro o “item 4”, das fls. 361/362, e determino a 

expedição de carta de citação no endereço informado.Sem prejuízo, 

verificando-se que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, às fls. 

252/253, não se apresenta satisfatória aos executados, determino nova 

avaliação, nomeando como perito judicial, o Sr. Vinicius Nogueira, 

engenheiro agrônomo, podendo ser encontrado no seguinte endereço: 

•Rua Leonardo Vilas Boas, nº70, centro, na cidade de Barra do Garças – 

MT, telefone: (66) 99235-0200.Consigno que a parte executada deverá 

arcar com os honorários periciais.Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestarem sobre a nomeação do expert, bem como 

apresentarem os quesitos, nos termos do artigo 465, §1º, I e II, do Código 

de Processo Civil.Intime-se o perito, no endereço acima citado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, RESPONDER se aceita o encargo que lhe foi 

confiado, independente de termo de compromisso, conforme o artigo 466, 

do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta, intime-se o 

executado para querendo, manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante o disposto no artigo 465, §3º, do Código de Processo Civil. 

Caso aceite a proposta, deverá, no mesmo prazo, proceder ao pagamento 

adiantado de 50% do valor dos honorários, sendo o restante pago após a 

apresentação do laudo, nos termos do artigo 465, §4º, do Código de 

Processo Civil. Efetuada a diligência, intime-se o perito judicial a fim de que 

designe a data e o horário para o início dos trabalhos, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos e com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias, a fim de assegurar o acesso e o acompanhamento das 

partes, da realização das diligências e dos exames, nos termos do artigo 

466, §2º, do Código de Processo Civil.Com a data da perícia, cientifique as 

partes. (CPC, art. 474).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 204911 Nr: 6540-50.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Febell Construtora e Incorporadora Ltda, Daniel 

Oliveira do Carmo, Meiry Pereira Carvalho do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 6540-50.2015.811.0004 – Cód. 204911

Vistos, etc.

Certifique-se a intimação da Defensoria Pública da sentença de fls. 

82/83v.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 80052 Nr: 3454-18.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues da Silva, Luzinete Araújo 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 3454-18.2008.811.0004 – Cód. 80052

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste quanto a petição e 

documentos de fls. 315/393, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 301812 Nr: 3302-81.2019.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 35 de 877



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barboa - OAB:13245-a

 Autos nº 3302-81.2019.811.0004 – Cód. 301812

Vistos, etc.

Considerando que não houve alteração na situação fática que ensejou, 

anteriormente, a concessão dos benefícios de justiça gratuita, mantenho a 

decisão que a concedeu.

Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir 

justificando sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 2941-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610-MT

 Autos nº 2941-11.2012.811.0004 – Cód. 161938

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 188.

Intime-se a parte requerida para que informe a localização exata do bem 

objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 66893 Nr: 458-81.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Autos nº 458-81.2007.811.0004 – Cód. 66893

Visto, etc.

Oficie-se o juízo do feito de código 66892, buscando informações quanto 

ao seu andamento. Após, conclusos para análise do pedido de fl. 530.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 164935 Nr: 6859-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio 

Carlos Rodrigues de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema 

de tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 176040 Nr: 9930-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio 

Carlos Rodrigues de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Autos nº 9930-96.2013.811.0004 – Cód. 176040

Vistos, etc.

Intime-se a exequente para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a 

planilha de cálculo atualizada, nos termos da sentença proferida nos autos 

de ação revisional de contratos bancários, distribuída sob o número 

12546-15.2011.811.0004, código 159540.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 209829 Nr: 9457-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME SANTO ANTONIO S/A, BMZ Couros 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro de Deus Neto - 

OAB:135.506/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9457-42.2015.811.0004 – Cód. 209829

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 316389 Nr: 11327-83.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMZ Couros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREIRA ALVES - 

OAB:5630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, João Pedro de Deus Neto - OAB:135.506/RJ

 Autos nº 1327-83.2019.811.0004 – Cód. 316389 Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por Bmz Couros Ltda em desfavor de 

Banco Amazônia S/A. O embargante pugna pela aplicação do efeito 

suspensivo aos embargos, sustentando, em síntese, o preenchimento dos 

requisitos exigidos no art. 919, §1°, do Código de Processo Civil. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 17/152. Intimado a comprovar o 

preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária 

(fl. 155), o embargante pugna novamente pelo deferimento da gratuidade 

(fl. 157/158v.) e apresenta os documentos de fls. 159/178. Após, os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo os presentes embargos, uma vez que tempestivos. Ademais, 

defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do Código de 

Processo Civil e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão 

do efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada a 

observância de alguns requisitos, como a possibilidade de dano 

irreparável ou de difícil reparação em razão do prosseguimento da 

execução, além da garantia da execução por caução, depósito ou 

penhora, conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC: “Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 
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caução suficientes.” No caso vertente, não se observa o atendimento aos 

requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos, 

haja vista não haver o juízo garantido por penhora, depósito ou caução. 

Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo aos embargos à 

execução. Cite-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 66153 Nr: 8970-87.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Autos nº 8970-87.2006.811.0004 – Cód. 66153

Vistos, etc.

 Cumpra-se os itens 03, 04 e 05 da decisão de fls. 463/463v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 187708 Nr: 8466-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edivania Nogueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema 

de tal determinação.Fica facultado à exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 235982 Nr: 13414-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaci Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13414-17.2016.811.0004 – Cód. 235982

Vistos, etc.

Considerando que o requerido não tem advogado constituído nos autos, 

intime-o, pessoalmente, nos termos da decisão de fl. 62.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 19597 Nr: 530-15.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B-BdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 Autos nº 530-15.2000.811.0004 – Cód. 19597

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento no feito, sob pena de extinção por abandono da causa, 

conforme preceitua o art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

 Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 315078 Nr: 10613-26.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAPdM, Lorena Varjão Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 0613-26.2019.811.0004 – Cód. 315078

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Mariana 

Varjão Alves Pires de Miranda em face de Energisa Mato Grosso.

A parte autora peticionou à fl. 65, requerendo a desistência da ação.

 A demandada ainda não foi citada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário, passo a decidir.

Não tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, detém o autor a plena 

disponibilidade da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de custas e taxas.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 312611 Nr: 9358-33.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Esteves Costa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Rezende Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 9358-33.2019.811.0004 – Cód. 312611

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por José 

Carlos Esteves Costa Junior em face de Everaldo Resende Ribeiro.

A parte autora peticionou à fl. 25, requerendo a desistência da ação.

O demandado ainda não foi citado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário, passo a decidir.

Não tendo sido efetivada a citação válida do réu, que é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, detém o autor a plena 

disponibilidade da ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de custas e taxas.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 292226 Nr: 14294-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ELIAS ARRAIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalima Transportes Ltda, Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:19820/O

 Isto posto, com fulcro no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo o acordo noticiado, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, e, julgo extinto com julgamento do mérito a presente ação, 

ante a composição extrajudicial entre as partes.Proceda-se a secretaria 

com a inclusão da Sra. Claudia Pereira de Souza no polo ativo dos 

presentes autos, nos termos das fls. 106/109.Condeno a parte requerente 

Claudia Pereira de Souza e as partes requeridas ao rateio para o 

pagamento das custas processuais, nos termos do Art. 90, § 2°, CPC:“§ 2° 

Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, 

estas serão divididas igualmente”.Em seguida, não havendo 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314653 Nr: 10378-59.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MACHADO BATISTA, ADRIANO MARIANO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR DONIZETI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA MACEDO - 

OAB:131978 , Irlan Chaves de Oliveira Melo - OAB:72.774/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA MACEDO - 

OAB:131978 , Francisco de Araujo - OAB:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora via DJE, para indicar a 

localização do bem a ser penhorado e avaliado, no prazo de 05 

(cinco)dias, sob pena de devolução da missiva sem o cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 80653 Nr: 3986-89.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oton Scatolin, João Washington Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso José Ribeiro Filho, Neuraci Lopo da 

Silva, Euzaidem Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, 

Eudemar Quintino de Oliveira - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814

 Autos nº 3986-89.2008.811.0004 – Cód. 80653

Vistos, etc.

Cumpra-se o despacho retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 26934 Nr: 138-07.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzaidem Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso José Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:MT 10.214-B

 Autos nº 038-07.2002.811.0004 – Cód. 26934

Vistos, etc.

Antes de apreciar os pleitos, intimem-se os terceiros interessados José 

Oton Scatolin e João Washington Scatolin para regularizarem suas 

representações processuais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196513 Nr: 1460-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Simões Borges Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria & Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda -77.941.490/0025-22

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar 

acerca da petição de fls. 60/64, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 243703 Nr: 1865-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Leandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, FABIO JOÃO SOITO - OAB:114.089-RJ, Fernando 

Cesar Zandonadi - OAB:MT/5.736/O, HENRIQUE ALBERTO FARIA 

MOTTA - OAB:113815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Autos nº 1865-73.2017.811.0004 – Cód. 243703

Vistos, etc.

Diante da necessidade de produção de prova pericial para o julgamento do 

pleito, tendo em vista que será realizado o Mutirão do Seguro DPVAT 

nesta comarca, ação que visa estimular a composição do litígio, designo 

audiência de conciliação/perícia para o dia 23/03/2020, às 08h30min 

(horário de mato grosso), a se realizar na sala de audiência do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), no fórum desta comarca.

Registre-se que as partes deverão estar cientes da perícia médica, a qual 

será realizada pelo médico do mutirão, caso queiram, poderão trazer 

assistente técnico, cujas despesas serão custeadas pelas partes, bem 

como trazer exames médicos já realizados.

Outrossim, determino a intimação pessoal do autor para comparecimento.

Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, 

DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 326065 Nr: 776-10.2020.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABRAIR MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 776-10.2020.811.0004 – Cód.: 326065Vistos, etc.Trata-se de 

liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, 

Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, ajuizada por JABRAIR MARTINS 

FERREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.Vieram os autos 
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conclusos.É o breve relato.Fundamento e decido.Primeiramente, defiro a 

tramitação prioritária do presente feito, nos termos do art. 1.048, do CPC, 

por se tratar de pessoa idosa devidamente comprovada nos autos. Em 

prosseguimento, verifico que o feito fora distribuído equivocadamente pelo 

Cartór io Distr ibuidor como “Cumprimento Provisór io de 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO”.Determino a 

imediata retificação do tipo de ação para constar como “Liquidação 

Provisória por Arbitramento->Procedimento de Liquidação->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO”.Recebo a inicial, uma 

vez que presentes os requisitos contidos nos artigos 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.Determino o prosseguimento da ação como liquidação de 

sentença, nos moldes dos artigos 509 a 512 do CPC.Cite-se e intime-se o 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos, com relação ao quantum a ser ressarcido ao 

credor, com relação a sentença proferida, conforme dispõe o artigo 510 

do CPC.Intime-se o credor para no mesmo prazo acima assinalado, 

apresentar prova da quitação da cédula. Com ou sem manifestação do 

devedor, intime-se o credor para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

após, voltem os autos conclusos.Regularize-se a secretaria a fixação de 

tarjas para tramitação prioritária no presente feito no dorso dos autos, 

conforme disposição da CNGC, bem como retificação do tipo de ação e 

valor da causa tanto na capa dos autos quanto no sistema eletrônico. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 29 de 

janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 307079 Nr: 6252-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Maria dos Santos, JULIANE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6252-63.2019.811.0004 – Cód. 307079 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Exigir Contas proposta por Daniel de Oliveira Costa em face de 

Adão Maria dos Santos e Juliane Transportes Rodoviários Ltda. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se o réu 

para que, em 15 (quinze) dias, preste as contas exigidas ou ofereça 

contestação (CPC, art. 550). Com a manifestação da parte ré, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Tratando-se o 

objeto da demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 

334, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, 

inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 22/04/2020, às 13h00min, no horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. (...) A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Barra do Garças, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, pelo réu, de 

fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou se forem 

levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, independentemente 

de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à 

par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo 

em apreço. Cumpridas as providências determinadas, venham-me os 

autos conclusos para julgamento conforme o estado do processo (Parte 

Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 6651-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Alves Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Freire Jardim Santos - 

OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos e procedo a intimação das partes, via 

DJE, para manifestação nos autos, requerendo o que de direito no prazo 

de quinze dias, ante o retorno dos autos da segunda Instância..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290608 Nr: 13379-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalcino Borges de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Silva, Antônio Marcos Pinto dos 

Santos, Rosielly Gonzaga Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Pinto dos 

Santos - OAB:GO/58413, MARCO AURELIO CARDOSO DE SOUZA 

LEITE - OAB:23406\O, Thiago Costa da Silva - OAB:OABMT 24336

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugnar as contestações 

apresentadas às fls. 291/299, 314/323 e 339/350, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 162375 Nr: 3527-48.2012.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Alves, Lázara Genesia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se o espólio de Moisés de Souza Lira, na pessoa da 

inventariante nomeada Norberta Pereira Lira, via Advogado Constituído 

nos autos de inventário em apenso, para que se manifeste, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de habilitação de 

crédito, cientificando-a que a inércia caracterizará em concordância tácita 

e posterior procedência do pedido. II – Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. III – Às providências, cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270826 Nr: 1536-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Pereira do Carmo, Lucimar Pereira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LENI PEREIRA DO CARMO, Cpf: 

76702502249, Rg: 419649, Filiação: Terezinha Maria de Jesus e João 

Pereira do Carmo, brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone 99641-2578 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIMAR PEREIRA DO CARMO, 

Cpf: 53021428215, Filiação: Leni Pereira do Carmo, data de nascimento: 

11/04/1983, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos: 1536-27.2018.811.0004 – Código: 270826.S E N T E N Ç 

ACuida-se de ação de interdição ajuizada por Leni Pereira do Carmo, 

postulando a interdição de sua filha Lucimar Pereira do Carmo.Nomeada 

curadora provisória (fls. 19/22) e determinado estudo psicossocial, este 

não foi possível em virtude de não ter sido encontrado as partes (fls. 

30/31).A Defensoria Pública, patrona da requerente, solicitou a extinção 

do processo em virtude de abandono (fl. 37). O MP apresentou 

manifestação (fls. 39/40).Os autos foram redistribuídos para essa Vara, 

em razão da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018.Os autos vieram conclusos. 

Relatados, decide-se.O feito comporta imediato julgamento.Verifica-se que 

a parte autora abandonou a causa, por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

não promovendo o impulso necessário à prestação jurisdicional, 

consistente manter seu endereço devidamente atualizado.Aliás, o feito 

encontra-se paralisado, aguardando ato que incumbe a parte autora, 

desde junho de 2018, revelando total desinteresse na solução da lide por 

parte desta. É dever da parte a fiscalização o deslanchar da causa, ainda 

que não lhe recaia a responsabilidade do ato a ser praticado, 

especialmente para fins instrução do procedimento com o direcionamento 

de rumos efetivos da ação.A parte tem a tarefa de diligenciar no correto 

andamento do seu processo, não podendo permitir que o feito fique 

paralisado mesmo que por falha do serviço judiciário. Ou seja, o processo 

existe para ter efetividade e alcançar sua finalidade, qual seja, a 

satisfação do direito.Aliás, quem propõe qualquer demanda no Poder 

Judiciário deve atuar com diligência e sempre norteando pelo compromisso 

de zelar pela rápida solução de litígio (CRFB/88, 5º LXXVIII). Referido 

dever foi olvidado pela parte autora que, simplesmente, ajuizou a ação 

sem importar com seu regular curso.Posto isso, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, evidenciado o abandono da causa pela parte autora, 

declara-se extinto o processo sem resolução do mérito.Custas 

processuais pelo requerente, observando-se o disposto no art. 98, §3º do 

CPC.Sem honorários.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Após, 

arquivem-se os autos.Barra do Garças – MT, 22 de agosto de 2019.João 

Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Édina Margareth 

Ferreira Moraes, digitei.

Barra do Garças, 22 de janeiro de 2020

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196289 Nr: 1325-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMdM, HAMdM, WMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 284826 Nr: 9976-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRO, GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fl. 35, em consonância com a cota ministerial de 

fl. 36.

 Compulsando os autos verifica-se que a precatória expedida a fim de 

citar e intimar o requerido restou infrutífera na comarca de Goiânia-GO, 

conforme certidão de fl. 24.

 Assim, renove-se a expedição de carta precatória à comarca de 

Goiânia-GO, no endereço de fl. 03, a fim de proceder com a citação e 

intimação do requerido para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação neste juízo.

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 08 de abril de 

2020 às 14h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 288029 Nr: 11864-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHdC, ACRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 

19.950, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fl. 54.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte autora trouxe os 

endereços atualizados dos requeridos.

 Assim, renove-se a citação e intimação dos requeridos, nos endereços 

de fl. 54, para comparecer em audiência de conciliação/mediação neste 

juízo.

 Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 08 de abril de 

2020 às 12h00min, do horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305781 Nr: 5434-14.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM, JMdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da informação de fls. 50 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228605 Nr: 8114-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPKN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionizio Gonçalves Silva 

Neto - OAB:GO 35.399

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da certidão negativa de fls. 117.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 164058 Nr: 5779-24.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Junqueira, Fabiana Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nivaldo Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não foi possível localizar os herdeiros Mariana 

Junqueira e Pedro Junqueira Neto para manifestarem nos autos, intime-se 

o advogado constituído das partes a fim de informar o novo endereço, 

bem como para manifestar acerca das últimas declarações de fls. 

200/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233339 Nr: 11506-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iria de Jesus Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Girardi Filho, Espólio de Olivia 

Martins Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cristina girardi lacerda - 

OAB:9795 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da correspondência devolvida de fls. 186 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 287633 Nr: 11619-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os autos de ação de inventário processado em forma de 

arrolamento, proposto por Terezinha Maria da Costa, em face do Espólio 

de Adelino Ferreira da Costa.

 Nos termos do artigo 664, caput, do Código de Processo Civil, a 

requerente fora nomeada como inventariante, e apresentou, com suas 

declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da 

partilha, conforme fls. 35/44, postulando por sua homologação.

 É o breve relato. Decido.

 Compulsando os autos, considerando que o pedido fora para homologar a 

partilha amigável, verifica-se que fora juntado a procuração apenas da 

meeira Terezinha Maria da Costa (fl. 05) e do herdeiro Welson Ferreira da 

Costa (fl. 26), devendo ser juntado a do restante.

 Observa-se que não foram nos autos juntado comprovante de quitação 

do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), devendo ser juntado nos 

termos do artigo 664, §5º, do Código de Processo Civil.

 Diante o exposto, intime-se a inventariante para juntar aos autos a 

procuração dos herdeiros Welton, Selma, Celia e Romes, bem como para 

apresentar comprovante de quitação do imposto de transmissão causa 

mortis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5405 Nr: 307-19.1987.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva, Waldemar Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldemar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Florisvaldo Flores Lopes - OAB:MT 647, 

HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, João Paulo 

Pereira dos Santos - OAB:2653-B-MT, JUNIOR CESAR C. DA SILVA - 

OAB:19.199, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838/MT, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227, Simiramy Bueno de 

Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira da Rosa - 

OAB:OAB/MT 17.929

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318189 Nr: 12245-87.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazielly Carneiro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fl. 40/42.

 Nos termos do artigo 48, do Código de Processo Civil, é competente o 

domicílio do autor da herança, no Brasil, para o inventário, a partilha, a 

arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a 

impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações 

em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora reside na Comarca 

de Água Boa/MT, no endereço constante em fls. 13/14 e 40.

 Diante o exposto, declaro a incompetência deste juízo para processar e 

julgar o processo, e determino a remessa dos autos à comarca de Água 

Boa/MT, nos termos do artigo 48, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 163064 Nr: 4456-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 Compulsando os autos verifico ser de rigor a respectiva remessa à 4ª 

Vara Cível desta Comarca.

Com efeito, factível tratar-se de ação em que consta como parte a 

Fazenda Pública Municipal, cuja matéria deve ser processada e julgada 

perante Vara Especializada, exceto em Locais em que não há o Juízo 

especializado, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Com efeito, a teor do disposto no anexo I, da Resolução TJ-MT/TP Nº 09, 

de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à 4ª Vara Cível desta Comarca, 

o processamento e julgamento privativo dos: “feitos em que sejam parte, 

interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou 

municipal, associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à 

sua competência.”

Registro ainda, que a especialização das unidades judiciárias visa, dentre 

outros objetivos, o de melhorar a prestação jurisdicional, não se 

mostrando razoável a manutenção do feito perante este Juízo, quando há 

outro apto a recebê-lo de forma especializada.

 Dessa forma e considerando ser a 4º Vara Cível desta Comarca 

competente para processar e julgar a matéria, proceda ao 
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encaminhamento dos autos à jurisdição supramencionada, com as 

retificações atinentes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 290311 Nr: 13209-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hinara Michele Claudino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSA, Joanice Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em relação ao reconhecimento e dissolução da união 

estável post mortem HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, em fls. 82/83, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo 

Civil.Em relação ao pedido de reconhecimento ao direito de habitação 

formulado na inicial, considerando que trata-se de direito sucessório, 

deixo de analisar nesse processo, devendo ser requerido pelo seu 

detentor nos autos do processo de inventário, com espeque no artigo 

1.831, caput, do Código Civil.Em relação ao pedido de homologação da 

divisão de bens realizada no acordo de fl. 82/83, considerando que há 

interessado incapaz, deixo de analisar nesse processo, devendo ser 

procedido mediante procedimento próprio de inventário judicial, conforme 

artigo 610, caput, do Código de Processo Civil.Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do artigo 90, caput, 

do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário, após, arquivem-se 

os autos.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 185782 Nr: 6918-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Procópio Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Considerando a decisão de fl. 131, que converteu o inventário em 

arrolamento comum, intime-se a inventariante por meio da Defensoria 

Pública Estadual, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente o plano 

de partilha, conforme o artigo 664, caput, do Código de Processo Civil.

 Salienta-se que o julgamento da partilha deverá ser precedido da quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme o 

artigo 664, §5º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 244928 Nr: 2716-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rana Saleh Abed Rabbo, Najla Saleh Ali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nidal Saleh Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido formulado em fls. 190/191, em consonância com a 

cota ministerial de fls. 194/196, intime-se a inventariante para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente o comprovante da quitação do imposto de 

transmissão.

 Compulsando os autos, verifica-se que há custas judiciais/taxas 

judiciárias pendentes de pagamento, intime-se a parte autora para 

pagamento das custas remanescentes.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321228 Nr: 13692-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Lino de Carvalho Pimmel, Paulo Carvalho Pimmel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdemar Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim assinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281853 Nr: 8211-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Tavares de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária interposta por Divino Tavares de Deus em que 

se busca o seu reenquadramento na sua respectiva carreira e o 

recebimento de verbas retroativas.

 A autora atribui à causa o valor de R$ 18.873,07 (dezoito mil oitocentos e 

setenta e tres reais e sete centavos).

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.

 A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 42 de 877



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294712 Nr: 15765-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Dias Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NECY ARAÚJO LUSTOSA 

VIEIRA - OAB:7491-A

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária interposta por Leticia Dias Godoy em que se 

busca o recebimento de verbas retroativas.

 A autora atribui à causa o valor de R$ 10.609,87 (doze mil, novecentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.

 A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268358 Nr: 18297-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária interposta por Lindomar Pereira de Souza em 

que se busca o recebimento de verbas retroativas.

 O autor atribui à causa o valor de R$ 40.000,00.

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.

 A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326083 Nr: 779-62.2020.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida da Mata Santos, Antonio Marques 

Pereira, Elias Tagino de Lima, Beatriz Lopes Rodrigues, João Bosco da 

Silva Leite, Elionor Alves dos Santos, Manoel Ribeiro da Cruz, Valdei Leite 

Guimarães, Luciano Rodrigues Aguiar, Lacy Gomes Guimarães, Robinson 

Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 779-62.2020.811.0004 (326083)

Vistos.

Considerando que o cumprimento de sentença se dá nos próprios autos, 

dê baixa na distribuição destes autos, seguindo o cumprimento nos autos 

originários.

Nos autos n° 9148-55.2014.811.0004, intime-se o demandado para cumprir 

o comando judicial, nos termos do artigo 509, I, do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164090 Nr: 5818-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira, Rodrigo dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA 

- OAB:18.772, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 Assim, considerando que fora efetivado o bloqueio de R$ 1.438,42 (um 

mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), e que foi 

apresentado documentos e extratos bancários que comprovam a 

impenhorabilidade do valor, DETERMINO o imediato desbloqueio da quantia 

penhorada.Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores, 

em favor do executado, com transferência dos valores diretamente na 

conta especificada a fls. 130.E ainda, em face da ausência de bens, 

suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da 

Lei de Execução Fiscal.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.Barra do Garças, 23 de janeiro de 2020.Carlos Augusto Ferrari 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223261 Nr: 4831-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raisa Sousa Rondon - 

OAB:17321/MT, Thais de freitas Melo - OAB:21679/MT

 Portanto, fortes nos argumentos expostos, julgo improcedente o pedido, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, ante a ausência da demonstração dos danos alegados 

pelo autor.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) do valor da 
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causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Barra do 

Garças/MT, 27 de janeiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200806 Nr: 4274-90.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Alves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

127/137 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205810 Nr: 7050-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueberson Lemes de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

104/114 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291610 Nr: 13942-80.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gregorio Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

106/114 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248823 Nr: 5426-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roziel Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235299 Nr: 12949-08.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 CÓDIGO 235299

Vistos.

Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Barra do Garças/MT, 27 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94113 Nr: 7885-61.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Heimar Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

Cumpra-se o comando final da decisão de fls. 190/191, notadamente: 

"...providencie as certidões necessárias acerca do reestabelecimento dos 

direitos políticos do peticionante, inclusive junto ao Cartório Eleitoral".

Caso necessário, se a serventia não tiver acesso ao sistema INFODIP, 

deverá providenciar seu cadastramento, nos moldes do artigo 596, da 

CNGC/TJMT

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266350 Nr: 16982-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

109/122 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154606 Nr: 6276-72.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Alves Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Duarte - 

OAB:28761/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184364 Nr: 5772-61.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Vianey Carvalho Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 
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autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253498 Nr: 8692-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jones Cleide Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARINS SPOHR - OAB:, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Poliana Machado de Morais Varjão - 

OAB:14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212341 Nr: 10875-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleibe Vieira Arrais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às 

fls.188/196 destes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252750 Nr: 8185-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - 

OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, julga-se 

parcialmente procedente a ação popular proposta para reconhecer a 

nulidade do procedimento administrativo que ensejou no contrato de 

concessão nº 813/2016, e por consequência a nulidade do próprio 

contrato, ante a ausência de autorização legislativa ao tempo do 

procedimento e a ausência de efetiva publicidade do certame, e indeferir o 

pedido de ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público, 

ante a ausência de elementos suficientes que demonstrassem o real dano 

ao erário.

Condeno os réus, nos termos do Artigo 12, da Lei 4.717/1965, ao 

pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, em favor do autor, no importe de 5% (cinco) por cento do 

valor da causa, nos moldes do Aritgo 85, §3º, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Tendo em vista a improcedência de parte do pedido do autor, nos termos 

do Artigo 19, caput, da Lei 4.717/65, a sentença está sujeita à remessa 

necessária.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177589 Nr: 11837-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benelto Santos Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201010 Nr: 4385-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerliane Alves Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205811 Nr: 7051-48.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Soares de Matos Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241698 Nr: 451-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaltina Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:67287, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15784, Maykon 

Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194378 Nr: 98-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Povoa & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agente de Tributos Estaduais da Unidade 

Fazendária, Posto Fiscal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Galdino Cardin - OAB:PR 

6.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95833 Nr: 746-24.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Valter 

Moreira, Valdo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:12273/MT, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Procurador do Município de Barra do Garças - 

OAB:000/MT, WEINER LOPES FRANCO - OAB:28958/GO

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187968 Nr: 8652-26.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Regina Vaz de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237391 Nr: 14374-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Santana da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262374 Nr: 14475-73.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sávio Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321155 Nr: 13668-82.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaycom Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 30/47 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102527 Nr: 7531-02.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira de Abreu & Dias Ltda, Consuelo 

Almeida Dias, Raimunda Ferreira de Abreu, Raimundo Nonato Ferreira de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para apresentar os dados bancários 

da senhora Consuelo Almeida Dias, para posterior expedição do Alvará 

Eletrônico.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311796 Nr: 8921-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenis Rodrigues de Almeida, Wanessa 

Furtado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Adenis Rodrigues de Almeida como 

incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a 

pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser 

cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), 

vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;b) Condeno a 

acusada Wanessa Furtado Rodrigues de Almeida como incursa na sanção 

do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 11 

(onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto 

(art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), substituída por duas restritivas de direitos a 

serem definidas pelo juízo da execução penal;c) Condeno o acusado 

Adenis Rodrigues de Almeida ao pagamento de 666 (seiscentos e 

sessenta e seis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia 

multa (art. 43, Lei 11.343/06);d)Condeno a acusada Wanessa Furtado 

Rodrigues de Almeida ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) 

dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 

11.343/06);e)Concedo a acusada Wanessa Furtado Rodrigues de Almeida 

o direito de recorrer em liberdade;f)Nego ao acusado Adenis Rodrigues de 

Almeida o direito de recorrer em liberdade;g)Condeno ambos acusados ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais;h)Destruam-se as 

drogas e os objetos listados nos itens 5, 6, 7, 8, 15, de fl. 05;i)Declaro 

perdido em favor da União o valor de R$ 1.179,00 (mil cento e setenta e 

nove reais) depositado (fls. 67/68);j)Considerando a existência de 

elementos indicando que a motocicleta Honda CG/FAN 150, ESDI, Placa 

OBK-9509/MT, era utilizada no tráfico ilícito de entorpecentes, declaro-a 

perdida em favor da União;;[...] ;p)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as 
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determinações supra.Barra do Garças/MT, 28.1.2020.Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 300675 Nr: 2709-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdOJ, GFNdS, WFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467, 

Kleiver Rodrigo Bueno Dias - OAB:MT 18.132, SIDNEI RODRIGUES 

LIMA - OAB:16.653

 Decisão

Autos cód. 300675

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Gustavo Felipe Nery de Souza, nascido em 26.01.2000, filho de 

Leis Nery da Silva e Dejanilson Ferreira de Souza, e Bergson Santos de 

Oliveira Júnior, vulgo “Júnior” ou “Themps”, ambos pela suposta prática 

dos crimes tipificados no art. 121, § 1º, incisos I, III e IV, do CP, c/c Lei nº. 

8.072/90; art. 244-B, do ECA, e art. 2º, caput, da Lei nº. 12.850/13, em 

concurso material de crimes, bem como contra Wister Fernandes 

Rodrigues, vulgo “Daron” ou “Leite Ninho”, nascido em 04.11.1996, filho de 

Sueli Rodrigues dos Santos e Fernando Sousa Fernandes, pela suposta 

prática dos crimes tipificados no art. 211, do CP, e art. 244-B, do ECA, em 

concurso material de crimes.

Em sentença de fls. 555/565, os réus Gustavo Felipe Nery de Souza e 

Bergson de Oliveira Júnior foram pronunciados pelos tipos penais do art. 

121, §2º, incisos I, III e IV, do CP, art. 244-B, do ECA, e art. 2, caput, da Lei 

nº 12.850/13. Por sua vez, o réu Wister Fernandes Rodrigues, foi 

pronunciado, pela prática dos crimes previstos no art. 244-B, do ECA e 

art. 211, do CP.

Nesta mesma decisão, foi determinada a cisão dos autos em relação ao 

réu Wister Fernandes Rodrigues, nos termos do art. 80 do CPP.

Os réus Gustavo Felipe Nery de Souza e Bergson de Oliveira Júnior foram 

intimados da decisão de pronúncia, no dia 16.01.2020 (fl. 569), e por meio 

da Defensoria Pública interpuseram recurso em sentido estrito no dia 

24.01.2020 (fl. 572).

Expedido o mandado de intimação quanto a Wister Fernandes Rodrigues, 

não foi localizado, conforme certidão de fl. 571:

 “CERTIFICO que em cumprimento ao mandado, no dia 18.1, me dirigi na rua 

18, quadra 27, os dois lados do lote 11, qual sejam, 10 e 12, são lotes 

baldios, indagando os moradores Senhor Claudio do lote 9; lote 13 

Eduarda; Leila do nº 115; e Melque, no lote 11, reside Senhor Luciano, 

informaram desconhecer o réu e seus genitores, em seguida, contatei pelo 

número do telefone indicado, gravação informa não recebe chamadas ou 

não existe. Motivo pela qual, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR o réu WISTER 

FERNADES RODRIGUES, por não lograr êxito, suspendo minhas diligências 

e devolvo o mandado. Do que para constar, eu, André Luiz Gomes 

Bezerra, ____________________ Oficial de Justiça, digitei e assino a 

certidão.”

Ante a tempestividade, cabimento, legitimidade e interesse, recebo-o.

Vistas à Defensoria Pública para apresentar as razões do recurso de 

apelação em 02 (dois) dias, nos termos do art. 588, do CPP.

Com as razões, vistas ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões. Com as contrarrazões, conclusos para o disposto no art. 

589, do CPP.

Intime-se, da pronúncia, o réu Wister Fernandes Rodrigues, por edital, pelo 

que postergo a execução do desmembramento para momento posterior.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 28.1.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 324888 Nr: 87-63.2020.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Brito de Oliveira, Rodrigo Freitas 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos de cód. 324888

1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Pedro Antônio Brito de Oliveira, nascido em 29.06.2001, filho de 

João Batista de Oliveira Neto e de Analice Pereira Brito, e também em 

desfavor do acusado Rodrigo Freitas da Silva, nascido em 16.12.1995, 

filha de Neuracy Antônia de Freitas e de Valdenor de Barros Silva, 

incursos, em tese, na figura típica no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 

180, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Os acusados foram presos em flagrante deito no dia 19.12.2019 (fl. 02). 

Sendo conduzidos na mesma data para audiência de custódia, a qual 

homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva (fls. 62/68).

Pela autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Sileimann de Sousa 

Campos Junior (fls. 03/04), Waclei William Monteiro Neves (fl. 07), Alan 

Christ Menezes dos Santos (fl. 08), Diogo Gonçalves dos Santos (fl. 11), 

Daniella Feitoza Arruda (fl. 15), Claudio Molina (fl. 17) e interrogados os 

réus Pedro Antônio Brito de Oliveira (fls. 19/20) e Rodrigo Freitas da Silva 

(fls. 23/24).

No caderno inquisitorial constam BO nº 2019.378425 (fls. 30/33), termo de 

apreensão (fl. 06), informações preliminares (fl. 48), laudo de exame 

pericial (fls. 97/98) e relatório da autoridade policial (fls. 56/58).

Através de defesa técnica, o réu Rodrigo Freitas da Silva postula a 

revogação da prisão preventiva (fls. 118/128).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo 

(fls. 131/132).

2) Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-c/01-d, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e o arrolamento de 05 (cinco) testemunhas, bem como se 

verificam ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art. 

395, do CPP.

Além disso, existente a justa causa, uma vez presente laudo de exame 

pericial de constatação em fls. 97/98, atestando que a droga é maconha.

 Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art. 

395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls. 01-c/01-d.

3) Da revogação da prisão preventiva

A decretação prisional do denunciado Rodrigo Freitas da Silva se pautou 

na ausência de identificação idônea:

 “Em relação ao autuado RODRIGO FREITAS DA SILVA, verifica-se que 

não detém qualquer documentação idônea que o identifique, razão pela 

qual facilmente pode ele ter identificado-se com o nome de outrem.

 Mais do que uma mera ilação, há possibilidades concretas de tal ação, 

mormente quando se considera que, se eventualmente for o autuado um 

indivíduo escolado no mundo do crime – o que não estamos afirmando, 

seria de seu conhecimento o fato de que, declinando sua real identidade, 

poder-se-ia ver preso em razão de algum outro mandado de prisão que 

contra si pode pesar.

 Outrossim, não sendo confirmada a identidade do autuado, difícil é sua 

colocação em liberdade até que haja tal certeza, pois se eventualmente o 

autuado for posteriormente identificado como sendo alguém diferente 

daquele com o nome do qual identificou-se, prejuízos grandes para a 

aplicação da lei penal ocorreriam.” (fls. 62-68)

 No pedido de fls. 118/128, o acusado apresentou a identificação 

mencionada e comprovante de endereço (fls. 126/127), o que faz 

desconstituir a razão que justificou a cautelar prisional.

 Além disso, observa-se haver instabilidade probatória no tocante à 

autoria imputada ao réu Rodrigo Freitas da Silva, visto que, nas oitivas 

prestadas em fase inquisitorial, há poucos indícios que associam o 

acusado ao crime de tráfico de entorpecentes.

 Os policiais militares, ao serem ouvidos no inquérito, disseram que 

surpreenderam Rodrigo Freitas da Silva no interior da residência em que 

efetuavam a busca e encontraram uma quantidade de entorpecentes 

dentro do guarda-roupas. De outra banda, os adolescentes Alan Christ 

Menezes dos Santos e Diogo Gonçalves dos Santos não mencionaram o 

denunciado em seus depoimentos inquisitoriais.

Aliado a isto, a pequena quantidade de entorpecente apreendido, a 

primariedade e menoridade relativa, estampam que, em caso de 
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condenação, a pena dificilmente alcançará patamar suficiente para 

fixação de regime fechado. Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que 

o denunciado não possui outra ação penal em andamento.

Assim, revogo a prisão preventiva do acusado Rodrigo Freitas da Silva, 

com a cautelar de manutenção do endereço atualizado, nos termos do art. 

316, do CPP.

4) Dispositivo

a. Revogo a prisão preventiva do acusado Rodrigo Freitas da Silva;

b. Expeça-se alvará de soltura;

c. Recebo a denúncia de fls. 01-c/01-d;

d. Citem-se os acusados Pedro Antônio Brito de Oliveira e Rodrigo Freitas 

da Silva, para que por intermédio de defesa técnica ou Defensoria Pública, 

apresentem resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar até 08 (oito) testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, cientificando-lhes, que, se 

não apresentarem resposta no prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público, nos termos do art. 396-A, §2º, do CPP;

e. Com a resposta, conclusos para o disposto no art. 399, do CPP;

f. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 202427 Nr: 5187-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos.

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

Autos para o Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 262308 Nr: 14436-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderenilton Rodrigues Santiago, Rafael Gomes 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 Código 262308.Vistos.1 – No que tange à preliminar arguida em sede de 

resposta à acusação, indefiro o pedido de absolvição sumária com base 

no princípio da insignificância, uma vez que o bem subtraído é de valor 

relevante, segundo o entendimento do STJ e STF, os quais tem afastado a 

aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o valor do bem 

excede a quantia de 10% do salário mínimo vigente, no caso em questão o 

bem foi avaliado em R$800,00. Quanto às outras preliminares de defesa, 

deixo para analisá-las em momento oportuno da sentença.2 – Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2020, às 

14h50min (horário de Mato Grosso), conforme dispõe o artigo 399 do 

Código de Processo Penal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DE SOUZA EBBING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILDA DA SILVA GOMES OAB - MT19978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000205-22.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NAYARA DE 

SOUZA EBBING ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENILDA DA SILVA 

GOMES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISNEY FREITAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000206-07.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELISNEY 

FREITAS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO BORGES 

ANDRADE POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-04.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RESPLANDE REZENDE OAB - MT25200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/02/2020, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002911-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AYRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GARCIA FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/03/2020, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON WIEDERKEHR OAB - MT0011605A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON WIEDERKEHR OAB - MT0011605A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON WIEDERKEHR OAB - MT0011605A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON WIEDERKEHR OAB - MT0011605A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciando-se a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que o 

autor alega não ter recebido o produto e ainda, que houve venda casada, 

o que pode ser observado dos documentos carreados aos autos, o que 

vem lhe causando aborrecimentos de ordem financeira e moral. O perigo 

da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de 

um provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, inserção de seus dados 

em rol de maus pagadores, causando enormes prejuízos de ordem moral e 

financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 
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CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento”. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada suspenda cobranças referentes ao contrato de 

financiamento firmado com o autor em 01/10/2019, no valor de 

R$-1.831,41 (hum mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e um 

centavos), abstendo-se de inserir o nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito espelhado na dívida em comento, sob pena de multa 

de R$-3.000,00 por ato de descumprimento. 8- Tendo a audiência de 

conciliação sido aprazada, proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 13- Expeça-se o 

necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002794-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRID REIS GUIMARAES OAB - MT26885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2020, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-89.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS DAIANY DA SILVA ALVES MACIEL OAB - 034.027.981-82 

(REPRESENTANTE)

VALERIA MENDONCA PINTO OAB - MT26257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000207-89.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIS DAIANY DA 

SILVA ALVES MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA 

MENDONCA PINTO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 16:00 (Horario de 

Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012438-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011535-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZAM AIRES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONCA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO WILSON ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA JOSE RONALDO VIDAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o número do CNPJ do polo passivo para que seja possível a 

expedição da Certidão de Dívida, sob pena de arquivamento. (assinado 

digitalmente) Rodrigo Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011371-05.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FILHO CAMPELO ADORNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA CORREA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 08/04/2019 Hora: 12:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA ALBUQUERQUE GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 23/01/2020 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação à parte 

requerida Banco Bradescard S/A, designada para o dia 27/03/2019, às 

12h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra do Garças – MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 16/07/2019 às 16:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANA SOUSA SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 23/01/2020 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002409-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO SOUSA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011260-60.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DA SILVA NEGRI 02945353148 (EXECUTADO)

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 10/07/2019 Hora: 17:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011695-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PROCOPIO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seus(sua) 

advogados(a), para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria 

da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar 

a Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 14/10/2019 às 13:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/07/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA JORDANNA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/06/2019 Hora: 15:00/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-74.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA CELESTINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-74.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JANIA 

CELESTINO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

VENTURINE ESTEVES, GABRIEL LUIZ ESTEVES POLO PASSIVO: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 18/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/07/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODERCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

29/04/2019 às 12:00 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/04/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CONCEICAO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 03/07/2019 Hora: 12:20/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELBA BARROS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 30/04/2019 Hora: 12:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001203-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA RODRIGUES NEGREIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Parte Autora/Polo Ativo, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para retirar a 

Certidão de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

13/05/2019 às 15:20 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 17/05/2019 Hora: 13:00/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO AZAMBUJA ALMEIDA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/07/2019 

Hora: 12:20/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 290914 Nr: 13541-81.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronecle Fernandes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação penal celebrada entre Ministério Público e o 

autor do fato RONECLE FERNANDES BORGES, nos termos do artigo 22, 

parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, por corolário, 

com fulcro no artigo 76 parágrafo 4º da mesma lei. Fica a parte 

condicionada que, em caso de descumprimento integral/parcial ensejará 

no prosseguimento do feito, conforme Súmula Vinculante 35. Sem custas. 

Ciente. Presentes intimados. Publicada em audiência. Registre-se. 

Arquiva-se. Cumpra-se”.

Fernando da Fonseca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 311919 Nr: 8991-09.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Willybaldo Weiler Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Código: 311919

Vistos em correição.

1. Procedendo-se o crime de injúria somente mediante queixa, vez que 

sujeita-se a ação penal privada, em consonância com os termos do art. 

103 do CP c/c art. 38 do códex processual penal, aguarde-se em 

secretaria pelo oferecimento da queixa-crime e uma vez ultrapassado 

lapso temporal sem a manifestação da ofendida, certifique-se fazendo os 

autos conclusos para extinção.

 2. Expeça-se o necessário.

3. Intime-se Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de novembro de 2019

FERNANDO DA FONSÊCA MELO

Juiz Titular
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 98126 Nr: 3137-49.2010.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13.891-GO, Helen Caroline Rabelo Rodrigues Alves - OAB:SP 

226.469

 DESPACHO

Código: 98126

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o procedimento não se enquadra, nem como ação 

penal, civil, ou mesmo Termo Circunstanciado, tratando-se de feito 

anômalo, carece de motivos idôneos para prosseguir, eis porque, em 

conformidade com a cota ministerial encartada nos autos (fls. 162/163), 

DETERMINO seu arquivamento, devendo a secretaria do juizado proceder 

às baixas e anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após 

o trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento 

em si.

2. Por derradeiro, remeta-se cópia ao órgão ministerial, nos termos do 

requerimento de fls. 163, vez que está em conformidade com as suas 

funções constitucionais (art. 129, incisos, CF).

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se

Barra do Garças- MT, 26 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 317966 Nr: 12130-66.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira Vaz, Marcenaria Ceara Eireli, 

Ivan da Costa Madeiras, A. da Costa Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cód. 317966

Vistos, etc.

1. DETERMINO expedição de cartas precatórias aos juízos das Comarcas 

de Candeias do Jamari/RO, Valparaíso de Goiás/GO, Buritis/RO e 

Ji-Paraná/RO solicitando os seus préstimos no sentido de realizarem 

audiência preliminar para oferta de transação penal e composição civil em 

prol dos pretensos autores do fato, respectivamente, Marcenaria Ceará 

Eirelli, Madeireira Marajo Ltda - ME, A. da Costa Transportes e Sr. Nilson 

Pereira Vaz. Urge ressaltar que as propostas estão descritas e 

individualizadas nos itens a, b, c e d da cota ministerial de fls. 94/95/96. 

Caso haja aceitação por parte dos beneficiados, solicite-se desde já a 

manutenção da missiva junto aos juízes deprecados para fiscalização do 

cumprimento das avenças, as quais poderão iniciar-se independentemente 

de homologação, ato que será formalizado após a devolução das cartas. 

Ocorrendo algum motivo que frustre a concretização das audiências, ou 

não ocorrendo aceitação da oferta, encareça a imediata devolução dos 

instrumentos para continuidade da marcha processual.

2. Para fins de fiscalização do bom andamento do processo principal junto 

a este juizado, deverá a secretaria promover a conclusão dos autos no 

prazo de 60 (sessenta) dias após a expedição das cartas precatórias, 

caso os juízos deprecados não acusem seu recebimento.

3. Observem-se as disposições da CNGC quanto à expedição de cartas 

precatórias contendo objeto semelhante ao descrito neste despacho.

4. Intime-se o MP e as eventuais defesas da expedição (art. 222, parte 

final, do CPP c/c artigo 92 da Lei 9.099/1995) das cartas, atentando-se 

para o que preconiza o art. 370 (parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças - MT, 13 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 275540 Nr: 4451-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Henrique Moreira Viega Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Vistos, etc. O ato restou prejudicado em razão do Ofício de n° 136/SIST/5° 

CR/2020, sendo que uma vez insistindo o Ministério Público na oitiva de 

Gabriel Matheus Damas Barbosa, determino expedição de ofício ao 

Comando Geral da Polícia Militar do Mato Grosso, acompanhado de cópias 

do ofício de fl. 64, requisitando informações quanto ao paradeiro da 

testemunha, para que sejam apresentadas no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos para designação de nova audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007002-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/04/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. 

CERTIDÃO: CERTIFICO QUE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PELA MM. 

JUIZA DRª HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, PARA QUE A 

CONCILIADORA CÍVEL AUSENTE DE SUA FUNÇÕES NA DATA 

DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA, PARA PRESENCIAR AULA DE ESTÁGIO 

OBRIGATORIO NA UNEMAT. REDESIGNO O ATO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007004-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/03/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002288-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA ADVOGADA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 142400 Nr: 185-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLDA, JLDA, PLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT, JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA - 

OAB:389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o advogado que subscreveu a petição de fls. 85/87 para que 

assine a aludida petição, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, EXPEÇA-SE o termo de inventariante, conforme requerido à fl. 

115.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 20 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 181155 Nr: 2968-80.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOSÉ MARIA PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Compulsando os autos, verifico que consta da certidão de óbito que o 

falecido José Maria Pereira Leite deixou companheira com a qual convivia 

maritalmente por 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) filhos, no entanto, a 

parte inventariante não qualificou nenhum destes herdeiros do “de cujus”, 

informando apenas o nome de duas filhas do mesmo, sem qualquer 

qualificação, o que prejudica a análise do feito.

2. Muito embora tenha sido deferido a citação por edital de todos os 

herdeiros do falecido (fl. 57), entendo que a parte inventariante não 

efetivou qualquer diligência para localizar o endereço dos herdeiros antes 

de solicitar citação por edital.

 3. Com essas considerações e fundamentos, DECLARO NULO o ato 

citatório via edital de fl. 57.

 4. INTIME-SE a inventariante para que apresente a qualificação completa 

das herdeiras Glaucia Regina Oliveira Pereira Leite, Cleudinete Pereira 

Leite e Elizabeth Fernandes dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de remoção.

 5. No mais, DEFIRO o pedido de habilitação de fl. 59. Façam as devidas 

inclusões e anotações.

6. Sem prejuízo do encimado, INTIMEM-SE as herdeiras Maria José Pereira 

Leite, Cleudineide Pereira Leite e Juliana Pereira Leite, via DJE, para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, no prazo legal.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 98154 Nr: 3238-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODA, MDLDA, ADA, JRMDA, SDDA, ABDA, NSDA, JDA, 

PADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA, MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado à fl. 184/185 pelo Estado de Mato Grosso.

 2. INTIME-SE a(o) inventariante para acostar nos autos comprovante de 

recolhimento dos tributos devidos (ITCD e ITBI) que incidirem sobre 

transmissão do bem objeto do alvará de fl. 183, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de remoção.

3. No mesmo prazo, deverá a(o) inventariante prestar contas, bem como 

apresentar as últimas declarações e certidões negativas de débitos das 

Fazendas Públicas atualizadas, conforme determinado na decisão de fl. 

182, sob pena de remoção.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89535 Nr: 4871-63.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de inventário interposta por Maria Mendes Guedes em 

razão do falecimento de Luiz dos Santos Sabala.

2. Recebida a inicial, nomeou-se como inventariante o Sr. José Marcio dos 

Santos Sabala, porém, diante da desídia deste, houve a sua remoção e 

nomeação do herdeiro Luiz Cecilio dos Santos Sabala (fl. 88/89).

3. O novo inventariante não foi encontrado para ser intimado e assumir o 

cargo de inventariante, conforme certidão de fl. 93.

4. Ante ao exposto, obedecendo os ditames do artigo 617, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO como inventariante JULIANA DA SILVA, mãe da 

herdeira Celina Vitória da Silva Sabala, menor púbere, que deverá ser 

intimada a prestar compromisso em 05 (cinco) dias de bem e fielmente 

desempenhar a função (art. 617, parágrafo único, CPC).

7. Deverá a nova inventariante retificar as primeiras alegações no prazo 

de 20 (vinte) dias.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 237691 Nr: 6418-26.2018.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO DE LARA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAYR MENDES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Chamo o feito à ordem.1. Cuidam os autos de ação de 
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conhecimento a ser processada pelo rito da ação de exigir contas, 

proposta por Vitório da silva Lara Junior, em desfavor de Adayr Mendes 

de Lara, todos qualificados no feito em epígrafe.2. Recebida a inicial, foi 

deferido o pedido de justiça gratuita (fl. 63).3. No entanto, compulsando os 

autos, verifico que tal pedido deveria ter sido indeferido. EXPLICO.4. A Lei 

nº 1.060/50 não exige forma sacramental para a declaração da 

hipossuficiência, bastando simples afirmação na petição inicial “de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (art. 4º), mas a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV).5. Elementar 

esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas 

necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. 6. Revisando detidamente os autos, vê-se 

que o requerente não juntou comprovante algum da hipossuficiência 

alegada.7. Vejo, portanto, que o pedido de justiça gratuita não merece 

prosperar, pois o conteúdo fático-probatório delineado nos autos externa 

dúvida se o requerente efetivamente não

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 3483-72.2002.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES CAMARGO 

ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRÁULIO DA CUNHA ESPÍNDOLA, 

CAMILA CRISTINA CALIMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOEL SOARES VIANA JUNIOR - OAB:6302/MT, 

PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de remoção (art. 622, II, do CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 4187-46.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS, TGDS, THG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B, EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA 

JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Jean 

Garcia de Souza e Thiago Garcia de Souza, representados pela sua 

genitora Terezinha Hurtado Garcia, em face de Enerildo Carvalhais de 

Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. À fl. 198, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT pugnou pela extinção 

e arquivamento do feito, tendo em vista que as tentativas de contato com a 

representante dos exequentes restaram infrutíferas.

 3. Ademais, verifica-se que, apesar da tentativa de intimação da 

representante dos exequentes, esta restou infrutífera (fls. 20203/204), o 

que demonstra ter mudado de endereço sem comunicar este juízo, o que 

implica o abandono da ação.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Consta no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

5. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 6. Ciência ao Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT e ao Ministério 

Público do Estado.

7. Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

8. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 183332 Nr: 4246-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA PASTICK ALVES, ALINE PASTICK ALVES, 

JADERSON FREDERICO PASTICK ALVES, TANIELLY PASTICK ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Pelo exposto, considerando a documentação apresentada, e com 

fundamento no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e nos termos do art. 

587, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DEFIRO o alvará 

pretendido, autorizando TÂNIA PASTICK ALVES a levantar os valores a 

título de FGTS a receber junto ao Banco do Brasil, referentes ao saldo 

deixado pelo de cujus ELIAS FREDERICO ALVES, esposo da 

requerente.13. Dispenso a parte requerente de comprovação dos gastos 

por ser o montante de valor pequeno. 14. Sem custas, uma vez que 

beneficiários da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das 

custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC.14. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC.15. Publique-se. Intime-se.16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 27 de Janeiro de 

2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 200725 Nr: 3859-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a inventariante para se manifestar acerca das certidões 

negativas, bem como para fornecer os endereços atualizados dos 

herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 6467-58.2004.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 16. Considerando a documentação apresentada, que demonstra a 

procedência do pedido, bem como o parecer favorável do Ministério 

Público, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL de AUTORIZO A VENDA informada na 

petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.17. INTIME-SE a 

inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os 

documentos elencados na decisão de fl. 206/208.18. DÊ-SE ciência ao 

Ministério Público.19. Transcorrido o prazo acima fixado, como ou sem 

manifestação, DÊ-SE vista dos autos ao MPE.20. Publique-se. Intime-se.21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Cáceres/MT, 28 

de janeiro de 2020.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 52-50.1990.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCÉZIO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Vistos.1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria 

Batista Brito em desfavor de Jocezio Brito de Souza.2. Diante dos pedidos 

de fls. 342/345, DETERMINO a inclusão de Carlos Alexandre Huck nos 

autos e a habilitação de seu advogado no sistema processual como 

terceiro interessado.3. Verifico que o arrematante comprovou o 

pagamento de 25% do valor da arrematação do imóvel rural penhorado 

consistente em “01 (um) Lote de terras com área de 597,5784 hectares 

(quinhentos e noventa e sete hectares, cinquenta e sete ares e oitenta e 

quatro centiares), denominada Fazenda Rancho Fartura, localizado a 13 

km da cidade de Cuverlândia/MT e a 73 km de Cáceres/MT, matriculado 

sob o n° 25.006 do cartório de 1º ofício de Registro de Imóveis desta 

cidade de Cáceres/MT”, no importe de R$ 764.800,16 (setecentos e 

sessenta e quatro mil, oitocentos reais e dezesseis centavos) em Conta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 258472 Nr: 9903-97.2019.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:49689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. No que toca ao pedido de reconsideração de assistência 

judiciária gratuita (fls. 93/97), INDEFIRO-O, nos exatos termos e 

fundamentos da decisão anterior (fls. 90/92).2. Verifico que a parte 

requerente, para corroborar o suposto direito à isenção do pagamento das 

custas processuais, promoveu a juntada de sua situação das declarações 

de imposto de renda dos anos 2018 a título de comprovação da alegação 

de insuficiência de recursos, o que, por si só, não comprovou tal 

condição.3. Outrossim, verifico que a autora paga mensalidade para filha 

na Universidade Estácio de Sá, localizada no estado do Rio de Janeiro, 

aproximadamente no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), não sendo 

crível que a requerente, caso se encontrasse em situação de 

hipossuficiência, estaria efetuando pagamentos nesse patamar e 

custeando a permanência de sua filha em outro Estado em cidade cujo 

custo de vida é sabiamente elevado.4. Saliento que os benefícios da 

assistência judiciária não devem ser concedidos de forma generalizada, 

sem

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78256 Nr: 4890-06.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado GILBERTO JOSÉ DA COSTA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazoz de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79878 Nr: 6446-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522-B

 Vistos.1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (fls. 

368/377) manejada contra a sentença derradeira, na forma do artigo 535 

do CPC, buscando nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que 

é vedado em tal via recursal. Explico.2. Primeiramente, tem-se que o 

eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios 

não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. O embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada conforme artigo 515 do CPC. 4. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em conseqüência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 132677 Nr: 1462-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o herdeiro menor Renan Teodoro dos Santos, por meio de 

sua representante legal, no endereço indicado à fl. 28, para proceder com 

a sua habilitação neste inventário, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

o oficial de justiça proceder com a qualificação da representante legal em 

sua certidão.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 168564 Nr: 5108-24.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em detida análise aos autos, verifica-se que a sentença de fls. 32/34 

condenou o requerido a pagar à requerente, a título de aluguel do imóvel 

objeto do litígio, a importância equivalente a 50%, devidos a partir da 

citação e correção monetária, desde o ajuizamento da ação até a 

desocupação do imóvel.

2. Assim sendo, INTIME-SE a exequente, via advogado constituído, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça qual seria o crédito que o 

executado Neder Benedito da Silva tem a receber da demandante Sandra.

10. Após, decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

11. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 218107 Nr: 5653-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMGDS, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos.1. Trata-se de Ação de Modificação de Guarda, proposta pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de ROMILDO MARQUES DA SILVA em face em de SUELLEN 

RONDON, acerca da guarda da criança ANNE BEATRIZ RONDON 

MARQUES. 2. Compulsando os autos, verifico que este Juízo é 

incompetente para processar e julgar o presente feito, uma vez que a 

criança encontra-se residindo na cidade de Aragarças/GO, conforme fls. 

135/136, tratando-se assim de incompetência territorial.3. Pois bem. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo.4. Deste modo, tratando-se de matéria de ordem 

pública, torna-se imperiosa a sua análise.5. No presente caso, verifico que 

tanto a infante, bem como sua genitora residem na cidade de 

Aragarças/GO.6. A Constituição Federal, em seu artigo 227, prestigia a 

Doutrina da Proteção Integral e o atendimento prioritário,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 248661 Nr: 3117-37.2019.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de Ação de Modificação de Guarda, proposta pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de substituto 

processual de ROMILDO MARQUES DA SILVA em face em de SUELLEN 

RONDON, acerca da guarda da criança ANNE BEATRIZ RONDON 

MARQUES. 2. Compulsando os autos, verifico que este Juízo é 

incompetente para processar e julgar o presente feito, uma vez que a 

criança encontra-se residindo na cidade de Aragarças/GO, conforme fls. 

74/75, tratando-se assim de incompetência territorial.3. Pois bem. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo.4. Deste modo, tratando-se de matéria de ordem 

pública, torna-se imperiosa a sua análise.5. No presente caso, verifico que 

tanto a infante, bem como sua genitora residem na cidade de 

Aragarças/GO.6. A Constituição Federal, em seu artigo 227, prestigia a 

Doutrina da Proteção Integral e o atendimento prioritário, ao tratar do 

princípio da prioridade absoluta da criança, dispondo sobre o dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, a proteção de seus direitos.7. Em consonância 

com o preceito constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

reforça a doutrina da proteção integral e amplia o rol de direitos do 

infanto-adolescente, alterando substancialmente seu tratamento perante o 

Poder Judiciário.8. Diante desse quadro, em que pese o fato de a ação 

não ser de competência do juízo especializado – a Vara da Infância e da 

Juventude – seu mérito versa sobre questão de interesse de menor, 

sendo, portanto, aplicável as disposições da legislação especial, em 

homenagem ao princípio do melhor interesse do menor. 9. O artigo 147 do 

Estatuto da Criança e do

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 250268 Nr: 4255-39.2019.811.0006

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO DE LARA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Compulsando os autos, verifico que o requerente postulou pela 

benesse da assistência judiciária gratuita.2. Embora o artigo 4.º da Lei nº 

1.060/50 estabeleça como requisito para a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita a afirmação de que a parte não dispõe de 

condições para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tal regra não impede a análise da real situação da parte 

postulante.3. Na espécie, verifico que a requerente apesar de requerer o 

benefício da gratuidade de justiça, deixou de elucidar nos autos as 

condições que justificariam a conceção de tal benesse.4. Ao juiz é dado 

perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar).5. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus 

que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.6. Em situação similar, o STJ decidiu:“Processo 

Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro).7. 

Outrossim, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam.8. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes:“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006073-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETORA DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006073-09.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: FERNANDA LEMES DO AMARAL REQUERIDO: COLETORA 

DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. Vistos. 1. Tendo 

em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências desse 

juízo, REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 11/02/2020, às 13h45. 

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006073-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETORA DE DADOS DE MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes e 

testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

11 de fevereiro de 2020 às 13h45min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível, com a 

finalidade de ouvir as testemunhas arroladas. Ressalta-se que deverão os 

causídicos estar presentes no referido ato designado, acompanhando as 

testemunhas e clientes, cabendo aos patronos constituídos a incumbência 

de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 30 de 

janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001244-94.2001.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CICERO PAIVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA REDESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para que 

compareça com seus clientes e com a testemunha VALDIR CICERO PAIVA 

a Audiência de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 11 de 

fevereiro de 2020 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível. Ressalta-se que 

devera o causídico estar presente no referido ato designado, 

acompanhado da aludida testemunha e cliente, cabendo ao patrono 

constituído a incumbência de intimar a testemunha indicada (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista 

Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001244-94.2001.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CICERO PAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 0001244-94.2001.8.11.0050. 

REQUERENTE: ZAID ARBID REQUERIDO: VALDIR CICERO PAIVA Vistos. 1. 

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse juízo, REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 11/02/2020, às 

14h00. 2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA DESIGNADA - 

READEQUAÇÃO DE PAUTA - HORÁRIO Impulsiono os autos para intimar 

as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para que 

compareçam com seus clientes e testemunhas a Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 18 de fevereiro de 2020 às 15h30min 

(Alteração de Horário), que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverão os causídicos estar presentes no referido ato designado, 

acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos patronos 

constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas (art. 455, 

do CPC). Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA PORTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,30 de janeiro de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006494-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003452-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES OAB - 

SP329506 (ADVOGADO(A))

LUCAS VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS OAB - 

SP374156 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PIRES (REU)

MARCOS EVANDRO PIRES (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Por 

oportuno, diante da manifestação retro do autor (ID 28554655) realizo a 

renovação da intimação retro da parte autora (ID 26690929), na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento. No mais cumpre mencionar que a CP foi devolvida 

pelo Juízo deprecado com resultado negativo (ID 25833732), não existindo 

noticia de novas diligências incluídas no andamento da missiva estando 

atualmente arquivada na comarca deprecada. Cáceres/MT, 30 de janeiro 

de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002580-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CRISTINA TENANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT,30 de janeiro de 2020. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003838-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA C. CARVALHO REZENDE - ME (EXECUTADO)

ADEMIR CEBALHO DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE DEVOLUÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca do Id: 28050292, promovendo o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:17461, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - 

OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Analisando os autos s.m.j foram cumpridas as determinações retro deste 

r. Juízo. Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob 

pena de extinção/arquivamento.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:17461, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - 

OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO PARTE AUTORA

COMPARECER NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para que, no prazo de 15 dias, compareça no Cartório da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à retirada da carta 

de adjudicação expedida no presente feito.

 Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2020.

Eliana de Fátima Segatto Mendes

Técnica/ Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006927-03.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORLI DE JESUS FARIA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006448-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007316-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYNERSON PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 

1007316-85.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.400,00 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOYNERSON 

PEREIRA ROSA Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 908, Cavalhada, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LÍDER Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM 

AUDIÊNCIA CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação das partes, na pessoa de seus Advogado(s), para 

comparecer(em) a sessão de conciliação/audiência concentrada 

reagendada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença 

das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado 

a partir das 8horas. Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007299-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MOREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007337-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

CONCENTRADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogado(s), para comparecer(em) a sessão de 

conciliação/audiência concentrada reagendada para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 8horas. 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003294-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GRANGEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 31 de Janeiro de 2020 as 08h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 28 de novembro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para as 

partes manifestarem acerca da intimação de fls.220, disponibilizado no 

DJE nº 10614, de 06/11/2019 e publicado no dia 07/11/2019. Razão pela 

qual, encaminho os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192759 Nr: 10004-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA S. DE ALMEIDA 

BERTE - OAB:23.941-MT, ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze)dias, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101895 Nr: 6991-45.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

propulsar o feito informando o endereço atualizado dos executados para 

regular citação, ou, alternativamente, no mesmo prazo, requerer o que 

reputar pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194796 Nr: 399-72.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FRANCIENE BATTAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo paraa parte requerida manifestar-se no 

presente feito, tendo em vista que foi devidamente citada via postal às 

fls.92. Razão pela qual , INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco)dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190648 Nr: 8678-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMARA FARIA DE AZEVEDO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo 

concedido à parte autora para proceder a publicação do Edital, tendo em 

vista a intimação de fls.79, disponibilizado no DJE nº 10612, de 04/11/2019 

e publicado no dia 05/11/2019. Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50579 Nr: 244-21.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SMARJASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ESTER TONIAZO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte autora manifestar acerca 

dos documentos de fls.264/331, tendo em vista que foi intimada do 

"Despacho->Mero expediente", de 22/11/2019, disponibilizado no DJE nº 

10630, de 02/12/2019 e publicado no dia 03/12/2019. Razão pela qual, 

encaminho os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172770 Nr: 8337-89.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO, ROSIMERY 

SEBASTIANA CARDOSO, EDUARDO FRANCISCO CARDOZO, CESAR 

AUGUSTO CARDOZO, ANA ELY RODRIGUES CARDOSO REZENDE, MARA 

ANGELICA CARDOZO DE ARAUJO, ZUZE RODRIGUES CARDOSO, NINA 

ROSA CARDOZO VIDAL, LELIANE AUXILIADORA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, JOSÉ 

PALMIRO DA SILVA FILHO, ROSEMIL DA SILVA GERIMINIANO, LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA, HORIZONTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LUIZ MARIO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

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

MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - OAB:2394 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo solicitado em Termo de audiência .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149640 Nr: 8317-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTOCLES RODRIGUES MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se no 

presente feito, tendo em vista que foi devidamente intimado da 

"Decisão->Determinação", de 25/11/2019, foi disponibilizado no DJE nº 

10630, de 02/12/2019 e publicado no dia 03/12/2019, onde constam como 

patronos habilitados para receberem intimações: ANDRE DE ASSIS ROSA 

- OAB:19.077-A, representando o polo ativo. Razão pela qual, reenvio os 

autos ao arquivo sem baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184019 Nr: 4665-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, formular o pedido de cumprimento de sentença.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006484-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do Art. 152, VI, 

do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte contrária para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005884-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BEPPU MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1005884-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS BEPPU 

MUNIZ REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Debito Fiscal movida por MARCUS VINICIUS 

BEPPU MUNIZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados nos autos. Aduz o requerente que, ao tentar emitir a GTA e 

nota fiscal para comercializar semoventes de sua propriedade, tomou 

conhecimento de inscrição do seu nome em Dívida Ativa, referente ao fato 

gerador de 06/2017 a 06/2018. Sustenta que a empresa BEPPU MUNIZ & 

LTDA-ME, ao qual era sócio, encontra-se inapta e está sem atividade 

desde o ano de 2014, não havendo que se falar em existência de crédito 

tributário. Com isto, recorreu ao Judiciário, pugnando em sede de tutela de 

urgência a emissão de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de 

Negativa, para que o mesmo consiga efetuar a emissão dos documentos 

informados alhures. Decisão do Juízo do Juizado da Fazenda Pública 

desta Comarca no id. 25586594, declinando a competência para este 

Juízo. Pedido de emenda à inicial formulado no id. 25829721, pugnando 

pela concessão da gratuidade de justiça. Decisão de id. 26256906, na qual 

determina a emenda à inicial, no sentido de retificar o valor da causa, bem 

como para que o requerente acostasse documentos que comprovassem a 

sua hipossuficiência financeira. Comprovação do pagamento das custas 

no id. 26439392. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis 

que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não 

incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

NCPC. Não obstante as razões lançadas pela parte autora junto à inicial da 

ação, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário reclama depósito 

integral e em dinheiro, na forma do art. 151, inc. II, do Código Tributário 

Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito 

do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. 

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste 

artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 

conseqüentes.” “Súmula 212. A compensação de créditos tributários não 

pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou 

antecipatória.” Nesse sentido, destaco os precedentes: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO 1.022 DO 

CPC/2015). NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. 

INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ 

- REsp 1669192, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 

30/11/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CAUCIONAMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. SÚMULA 112 

DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. A suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário reclama depósito integral e em dinheiro, na forma do art. 151, inc. 

II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. No caso, efetivada nos autos caução 
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parcial da dívida em razão da penhora realizada via Bacenjud e 

posteriormente da constrição de veículo via sistema Renajud. Penhora 

sobre o veículo que só foi aceita pelo Estado depois de proferida a 

decisão agravada, não podendo a parte agravante se valer de tal 

argumento, por incorrer em inovação recursal. De qualquer sorte, por não 

equivaler a depósito integral e em dinheiro, não enseja a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. Desta forma, ainda que existam bens 

constritos como caução, a suspensão da execução dar-se-á somente em 

caso de depósito integral, em dinheiro, do valor total do débito, o que não 

reflete a situação dos autos, devendo ser mantida a decisão agravada. 

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074848607, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

28/03/2018). Por tais razões, não verifico a verossimilhança do direito 

invocado pela parte autora. Isto posto e por tudo o que mais consta, 

DECIDO: a) RECEBER A EMENDA A INICIAL, estando preenchidos os 

requisitos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC; b) INDEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA, em razão dos fundamentos acima indicados; c) Dispensada a 

audiência de conciliação, ante a natureza da ação; d) Cite-se o requerido 

para que, caso queira, conteste a demanda no prazo legal; e) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-91 DEPÓSITO DA LEI 8. 866/94

Processo Número: 1006309-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PROVIDENCIA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA OAB - MT20411/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por CONSTRUTORA PROVIDENCIA EIRELI, na qual a parte autora 

manifestou-se pela desistência da ação. Os réus não apresentaram 

contestação. Intimados a se manifestarem quanto ao pedido de 

desistência, o MUNICÍPIO DE CÁCERES exprimiu concordância, enquanto o 

ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) Homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VIII; b) Custas pelo autor, se devidas. c) Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. d) Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. e) Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 

15(quinze) dias, juntando aos autos o edital n. 003/2019 mencionado à 

exordial, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, voltem os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTOS MOURA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 63223 Nr: 739-31.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO contra SIMONIA VALERIA PINHEIRO FIGUEIREDO na qual há 

informações nos autos do pagamento da dívida na via administrativa 

(fl.107/110).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139855 Nr: 9479-36.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ;b)Sem custas 

e sem honorários, na forma da lei;c)Transitada em julgado, ao 

arquivo;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140000 Nr: 9630-02.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZIO VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) DECLARAR 

PRESCRITOS os créditos anteriores a 26/10/2006, pelas razões 

expostas;b) INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste aos autos cálculo atualizado da dívida, excluindo-se os 

débitos prescritos, bem como, em igual prazo, informe a identificação dos 

herdeiros do espólio, sob pena de suspensão e posterior arquivamento;c) 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150394 Nr: 9147-35.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENIO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a)JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil e Súmula 392 do STJ;b)Sem custas 

e sem honorários, na forma da lei;c)Transitada em julgado, ao 

arquivo;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140190 Nr: 9821-47.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

MT contra JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, na qual o Exequente pugna 

pela extinção do feito em razão do parcelamento da dívida na via 

administrativa (fls. 41/42).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC;

b) Sem honorários;

c) Custas para o Executado;

d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12710 Nr: 2207-74.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA GUIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se, via DJE, a causídica FABIANA DOS SANTOS ALVARES 

FERREIRA - OAB/MT 5260 para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

a devolução do montante depositado indevidamente (R$ 11.213,85), sob 

pena das sanções legais.

Oficie-se à Central de Precatórios do TJMT, solicitando o sobrestamento 

do Precatório de fl. 309.

Decorrido o prazo para devolução, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 197650 Nr: 2054-79.2016.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUIRINO R. ALVES - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO - ME, QUIRINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há informação nos autos do 

pagamento da dívida na via administrativa (fls. 43/45).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e sem honorários;

c) Promova a DESCONSTITUIÇÃO do arresto realizado no imóvel de 

matrícula de n° 10.670 junto ao cartório do 1° Ofício (fls. 35/37);

d) Transitada em julgado, e cumpridos todos os seus comandos, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 9189-89.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUÁRIO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa, porquanto o imóvel que 

originou os débitos era inexistente (fl. 53).

Documentos que instruem o pedido às fls. 54/58.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução 

de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da lei 6830/80;

b) Sem custas e sem honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187241 Nr: 6465-05.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EDNA DE LAET 

FERREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há nos autos 

informação do pagamento das RPV’s (fls. 69/72).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

De início, com o julgamento dos embargos de declaração no Tema 810 de 

Repercussão Geral, que fundamentou a decisão retro, promovo o 

levantamento da suspensão do feito, bem como seu regular 

prosseguimento.

 Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a 

conta indicada pela parte credora;
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c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90953 Nr: 6108-35.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FRETÃO LTDA, RODRIGO 

DE PAULA BRITTO, LUIS FERNANDO FRANÇA DA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALLEB KAELISTON ROMERO 

- OAB:MS/16235, JOÃO LUIZ RABELO DOS SANTOS - OAB:MS/20302, 

LETICIA COSTA BARROS - OAB:25368/O, OSVALDO GABRIEL LOPES - 

OAB:MS/19365-B

 Vistos, etc.

DECIDO:

a) Determinar o levantamento da restrição via RENAJUD dos veículos de 

fls. 114/116.

b) Certifique-se o trãnsito em julgado da sentença de fl. 187;

c) Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo;

d) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 102945 Nr: 8042-91.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAAC TELES ROCHA, MARA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, 

MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IZAAC TELES 

ROCHA E MARA DA SILVA RAMOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

E MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há nos autos informação do pagamento 

da RPV devida pelo Município de Cáceres (fls. 195/196) e sequestro do 

valor devido pelo Estado de Mato Grosso (fls. 203/204), com posterior 

liberação do numerário para a conta da parte credora por meio de Alvará 

Eletrônico (fls. 206/207).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

c) Sem custas e sem honorários;

 d) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178643 Nr: 1437-56.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ELZA DE CARVALHO MENDES, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELZA DE 

CARVALHO MENDES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há 

nos autos informação do pagamento das RPV’s (fls. 109/111).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação das quantias depositadas para as 

contas de titularidade das partes credoras;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 6569-70.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SANT´ANA DE CASTRO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRYSCYLLA PEREIRA SIMÃO - 

OAB:12385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará de liberação dos valores depositados às fls. 79/86, a 

serem transferidos para a conta indicada pela parte credora na fl. 72.

Após, intime-se a Exequente para se manifestar acerca de eventual saldo 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 100903 Nr: 5996-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DENILZA DA 

SILVA CAMPOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há nos 

autos informação do pagamento das RPV’s (fls. 218/221).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação das quantias depositadas para as 

contas de titularidade das partes credoras;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 67 de 877



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154966 Nr: 2451-46.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENI SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por SHIRLENI SATO 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual há nos autos informação do 

pagamento da RPV (fls. 140/141).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

De início, com o julgamento dos embargos de declaração no Tema 810 de 

Repercussão Geral, que fundamentou a decisão retro, promovo o 

levantamento da suspensão do feito, bem como seu regular 

prosseguimento.

 Assim, com a satisfação da obrigação pelo devedor, o feito deve ser 

extinto com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Após, expeça-se alvará de liberação da quantia depositada para a 

conta de titularidade da parte credora;

c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Sem custas e sem honorários;

 e) Após, transitada em julgado e cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RECONVINDO)

 

PROCESSO n. 1000276-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000277-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-85.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000278-85.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000279-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-40.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANDRE LUIS 

CASTRILLON GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000282-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FAUSTINA 

SANCHEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 29 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000284-92.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CIBELI SIMOES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA GONZAGA 

VANINI, RICHARD RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000285-77.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CIBELI SIMOES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA GONZAGA 

VANINI, RICHARD RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000289-17.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PLINIO 

SAMACLAY DE LIMA MORAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARDOSO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARLETE DE JESUS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000855-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO CACERES DAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO SOUZA MORAES OAB - RJ224063 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002258-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO o EXEQUENTE para que no prazo de, 05 (cinco) dias, manifeste a 

cerca da DILIGENCIA DE ID:25450554, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002946-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA PEDROSO DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTEM AS PARTES EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005398-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITIANE NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE, para que no prazo de, 05 (cinco) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLOVIS ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA INES PASQUINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001143-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. FERNANDES NEGRAO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)
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INTIMO o EXEQUENTE, para que no prazo de, 05 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA MOTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO ATUAL QUE COMPROVE 

SUA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011646-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FRAGUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Recorrente, comprovar o recolhimento das custas no prazo de 48 horas, 

sob pena de ser julgado deserto o recurso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CANDIDO DALTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000107-31.2020.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERSON CANDIDO 

DALTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia das faturas que apontam ser objeto de 

pagamento, bem como dos comprovantes de pagamento, considerando 

que foi exposto somente o print dos mesmos. Caso permaneça o autor em 

silêncio ou não atenda às determinações, será a inércia tida como 

abandono processual, ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 

485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005714-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005714-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/03/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001171-47.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIANO FERREIRA DE 

MENEZES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende 

nos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso 

inominado fora do prazo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o 

recurso interposto, ante a sua intempestividade. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011774-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

EXECUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005380-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005380-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PETERSEN RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MILTON LEITE FANAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PETERSEN RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MILTON LEITE FANAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002006-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

 

RECLAMANTE, IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES) NO NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005857-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILENO JOSE OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CATELAN (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005149-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/01/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006645-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

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

DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000070-04.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.223,66 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: REJANE LEMES DA SILVA 

Endereço: DOS PAZ, S/N, POUPEX, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S/A Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S/A A presente carta, 

extraída dos autos da AÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para e PROCEDER À 

CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim como a sua 

PROCEDER À INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

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

16:00 PETIÇÃO INICIAL: REJANE LEMES DA SILVA, brasileira, solteira, 

desempregada, inscrito no RG: 0609335-3, CPF:429.861.331-34, residente 

e domiciliado na Rua dos paz, nºs/n, Bairro poupex, Caceres – MT, vem, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de sua 

advogada adiante assinada, com escritório profissional no rodapé desta. 

Propor a presente: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Em face do TELEFONICA BRASIL S.A 

pessoa jurídica de direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº. 

02.558.157/0001-62, situada em Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini nº 

1376, Bairro Cidade Monções – São Paulo – SP CEP: 04571-000, email 

eletrônico: telefonica@telefonica.com, pelos motivos de fato e direito que 

passa a expor: PRELIMINARMENTE a) DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

Primeiramente ve faz-se necessário asseverar que a Autora não possui 

comprovante de endereço, desta forma foi anexado comprovante de 

endereço em nome de sua irmã, bem como declaração de endereço 

assinado pelo reclamante que prova que o mesmo reside nesse endereço. 

b) DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Primeiramente faz-se necessário 

asseverar que a Autora é HIPOSSUFICIENTE na acepção da palavra, 

assim é assegurado a gratuidade da justiça a todos que possuam 

insuficiência de recursos para pagar às custas, honorários advocatícios e 

despesas processuais sem que isso cause prejuízo do seu sustento e de 

sua família. Conforme artigo 98, caput e 99, § 1º do Código de Processo 

Civil, in verbis; Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda importante ressaltar, que a 

gratuidade da justiça pode ser formulada na petição inicial e que as 
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alegações de insuficiência são presumidas verdadeiras, conforme dispõe 

o artigo 99, § 3º; do Código de Processo Civil, in verbis; Art. 99. O pedido 

de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. Desta forma, REQUER A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, tendo em vista que a 

Autora não possui condições de arcar com as despesas processuais nem 

com os honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento e o 

de sua família, nos termos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal. 

Neste mesmo sentido, REQUER ainda, a juntada da DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA e CÓPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO.(Doc. Anexo). 

c) DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO Apesar de o extrato carreado ser 

legível e verídico, nos processos em que é alegada negativação indevida, 

se tem exigido o comprovante de negativação ORIGINAL - emitido pelo 

órgão competente em sua sede física (certidão de balcão). Entretanto, tal 

exigência não pode ser óbice para a prestação jurisdicional quando não 

for possível, por causa alheia à vontade da parte promovente, a obtenção 

do extrato de balcão eventualmente exigido. Tendo em vista que o extrato 

carreado aos autos juntado é original, requer seja recebido. O fato é que: 

o nome da parte autora está incluso no rol dos inadimplentes do SCPC 

(SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO). O extrato juntado ao 

processo comprova cabalmente tal alegação, ainda que não seja o 

corriqueiro “extrato de balcão”. Insta salientar, que até mesmo os órgãos 

autorizados a emitir extrato de negativação, como a CDL, apresentam telas 

obtidas por meio de seus sistemas informatizados. Ressalta-se ainda, que 

cada órgão de proteção ao crédito possui seu próprio cadastro, sendo 

que tais informações não são uníssonas entre os referidos órgãos. 

Outrossim, o extrato de negativação fornecido pela CDL, apenas vincula 

as restrições apontadas em seus próprios cadastros e, eventualmente, as 

restrições constantes no sistema do SERASA. Disso, pode-se concluir 

que: o extrato de balcão fornecido pela CDL não necessariamente conterá 

as mesmas informações do extrato do SCPC. De mais a mais, na remota 

hipótese da necessidade de comprovação da veracidade do extrato 

juntado ao processo, requer seja OFICIADO, POR ESTE JUÍZO, O ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SCPC – BOA VISTA SERVIÇOS, afim de 

comprovar a veracidade do extrato de negativação anexado aos autos. I. 

DOS FATOS A autora possuia junto banco bradesco conta corrente, cuja 

mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era 

correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuia 

apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de 

cartão na modalidade de crédito. Ocorre que passados alguns meses a 

autora começou a receber em sua residencia faturas e algumas faturas 

que até constavam debito em conta corrente, valores estes que se 

referiam a um suposto cartão de crédito que a cliente não possuia ou não 

autorizou. Desta forma a Autora procurou a reclamada para informar 

sobre tal situação, cuja funcionaria abriu um chamado interno na 

reclamada para verificar e informou que a Autora não precisava se 

preoculpar que seria resolvido. Porém passados alguns dias a Autora ao 

tentar realizar uma compra, requisitando crediário junto a uma determinada 

loja, foi informada que não seria possível a abertura do crediário solicitado, 

pois havia sido constatado, através do sistema interno de consulta da loja, 

que seu nome estava negativado. Indignada e extremamente constrangida, 

foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome 

era verídica, vez que NÃO CONHECE O DÉBITO com a Reclamada pois só 

possuia cartão de débito. Cumpre ressaltar, que a Autora sequer recebeu 

qualquer notificação quanto ao suposto débito que resultou na 

negativação do seu CPF, o que por si só já configura o dano moral, 

conforme jurisprudências pacificadas. Após realizar uma consulta 

particular de seu CPF, constatou a restrição e, imediatamente, buscou 

solucionar o problema junto a requerida, Cuja reclamada informou que a 

resposta do chamado aberto que o débito era devido e que deveria ser 

pago. É certo que, até a presente data nada foi resolvido e o nome da 

reclamante continua nos órgãos de proteção ao crédito. Isto posto, a 

autora, no intuito de averiguar a declaração prestada pela Reclamada 

quanto a suposta dívida, procurou esta patrona, que consultou o CPF do 

mesmo, junto a instituição SCPC - Boa Vista Serviços e, constatou que de 

fato o CPF da Postulante havia sido negativado por uma suposta dívida no 

valor de R$ 223,66 (Duzentos e vinte e tres reais e sessenta e seis 

centavos), Data da Inclusão: 04/07/2019, CONTRATO: 0349785086. 

Contudo, a Autora esclarece que não reconhece a dívida em questão. 

Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando 

ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia, 

prestando declaração alegando que NÃO CONHECE O DÉBITO. Vale 

salientar, que o nome da reclamante está nos órgãos de proteção ao 

crédito injustamente Excelência, da forma como age, a Reclamada 

demonstra seu total descaso para com o consumidor que dela se utiliza. A 

prática da Requerida em negativar seus clientes é corriqueira e demonstra 

como as grandes empresas tratam os consumidores como seres 

inferiores, incapazes de raciocínio ou ainda seres com total falta de 

discernimento, tendo em vista que são arrebanhados por propagandas 

enganosas e tratados com desconsideração e desprezo, como se não 

existissem. Na verdade, só deixam aos consumidores os deveres e 

obrigações, esquecendo-se de que também assumiram deveres e 

obrigações. Não bastasse, diante na situação narrada, a Autora 

experimenta prejuízos material e moral, diversos constrangimentos, 

dissabores, situações embaraçosas, irritações, sensação de impotência 

frente à atitude da Reclamada. Enfim, nada justifica o comportamento da 

Reclamada que, mesmo ciente do problema apresentado, não se digna em 

dar qualquer solução. Desta forma, a intervenção do judiciário é medida 

que se impõe visto que administrativamente a Reclamante não obteve 

sucesso em solver a questão. Diante do exposto, a autora não viu outra 

opção, a não ser buscar seu direito garantido pela Justiça, propondo, 

assim, essa demanda. II. DO DIREITO a) INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos 

bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua 

liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem. Fica 

evidente que a negativação indevida, haja vista a inexistência do débito, 

acarretou um presumido abalo de crédito para a Autora, além de outros 

inúmeros inconvenientes que esta situação vem causando no seu 

cotidiano, impedindo-lhe, inclusive, de realizar compras com pagamentos a 

prazo, pelo crediário ou por financiamentos junto ao comércio e ainda, 

estar impossibilitado de movimentar sua conta bancárias, entre outros. 

Sendo assim, torna-se obrigatória a indenização devida pela Requerida a 

Autora, pelos danos morais advindos do ato ilícito ocasionado pela 

publicidade indevida de má pagadora. A garantia da reparabilidade do 

dano moral é absolutamente pacífica, tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência. Tamanha é sua importância, que ganhou texto na Carta 

Magna, no rol do artigo 5º, incisos V e X, dos direitos e garantias 

fundamentais faz-se oportuna transcrição: “Inciso V: é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem:” (grifo nosso). “Inciso X: são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação” (grifo nosso) Segundo entendimento pacífico, do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), para a ocorrência da indenização por danos 

morais, basta a simples prova do fato ilícito que gerou os danos. Não há 

necessidade de se falar em prova efetiva do dano moral. Desta feita, 

considerando a verdadeira via crucis percorrida pelo autor, sem que nada 

tenha sido resolvido pelas Requeridas, resta comprovada a má prestação 

de serviços passível da devida reparação pelos danos morais suportados. 

Assim, clarificado o nexo causal, há de se reconhecer o dano moral, cuja 

configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo, porquanto 

existe na própria coisa, in re ipsa, como bem leciona o civilista Sérgio 

Cavalieri Filho, ad litteram: “Em outras palavras, o dano moral existe in re 

ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras da experiência comum. ” (in Programa de Responsabilidade Civil, 9ª 

ed., rev. e ampl., Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90.) Conforme restou 

comprovado, a Autora sofreu ofensa à sua intimidade, constrangimentos, 

trazendo angustia, insegurança, sofrimento, pois está com seu nome no 

rol de inadimplentes, sem poder realizar compras em outras lojas, abrir 

contas, possuir cartão de crédito, razão pela qual, requer a reparação do 

dano causado. Ademais, frisa-se a necessidade de ingressar em Juízo 

para demandar acerca de um problema de fácil solução pela parte Ré, o 

que causa transtornos e perda de tempo útil do consumidor. A esse 

respeito, interessa mencionar a Teoria da Indenização pela perda do 

“Tempo Livre”, defendida pelo Desembargador André Gustavo Corrêa de 

Andrade: “(...) A menor fração de tempo perdido de nossas vidas constitui 

um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a perda desse 

bem, ainda que não implique prejuízo econômico ou material, dê ensejo a 

uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar 

situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder o seu tempo 
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livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como 

indício de uma sociedade intolerante, mas como manifestação de uma 

sociedade que não está disposta a suportar abusos”. (grifo nosso). 

Conforme se vê nos autos, o problema relatado pela Autora não foi 

solucionado administrativamente pela Ré, obrigando, assim a parte ajuizar 

a presente ação para ter seu direito resguardado. Vale lembrar que a 

Postulante buscou resolver o problema pelas vias administrativas, sem 

êxito, contudo. O quantum a ser fixado a título de indenização deve ser 

arbitrado de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, 

capacidade econômica do causador do dano a intensidade do 

constrangimento suportado pela vítima, bem como suas condições 

financeiras. Também pela Teoria da Indenização pela Perda do Tempo 

Livre, tem-se que o dano moral surge não somente pela cobrança indevida 

realizada, como também pela perda do tempo do consumidor, tanto em 

tentar resolver de forma administrativa, percorrendo assim, uma 

verdadeira via crucis, quanto por ter que ajuizar uma ação para ter seu 

direito garantido pela Justiça. Nesse sentido, respeitando os Princípios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade, sugere-se que a reparação pelos 

danos suportados seja valorada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), haja 

vista que a Requerida é empresa de grande porte e alcance nacional, e 

valor menor que o referido apenas lhe reforçaria a ideia de que vale a 

pena permanecer vitimando os seus clientes em acidentes de consumo 

esdrúxulos como o do caso em apreço. b) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato gerador 

do direito mencionado ou a quem o nega fazendo nascer um fato 

modificativo, conforme disciplina o artigo 373, incisos I e II do Código de 

Processo Civil. O Código de Defesa do Consumidor, representando uma 

atualização do direito vigente e procurando amenizar a diferença de 

forças existentes entre polos processuais onde se tem num ponto, o 

consumidor, como figura vulnerável e noutro, o fornecedor, como detentor 

dos meios de prova que são muitas vezes buscados pelo primeiro, e às 

quais este não possui acesso, adotou teoria moderna onde se admite a 

inversão do ônus da prova justamente em face desta problemática. 

Havendo uma relação onde está caracterizada a vulnerabilidade entre as 

partes, como de fato há, este deve ser agraciado com as normas 

atinentes na Lei nº. 8.078-90, principalmente no que tange aos direitos 

básicos do consumidor, e a letra da Lei é clara. Ressalte-se que se 

considera relação de consumo a relação jurídica havida entre fornecedor 

(artigo 3º da LF 8.078-90), tendo por objeto produto ou serviço, sendo que 

nesta esfera cabe a inversão do ônus da prova quando: “O CDC permite a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que foi 

hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do 

princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4º ,I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os participes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria Lei.” (Código de Processo 

Civil Comentado, Nelson Nery Júnior et al, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª 

ed.1999, pág. 1805, nota 13). Neste sentido calha à fiveleta a lição 

jurisprudencial: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

MONITÓRIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS OU CÓPIAS 

AUTENTICADAS DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS – DECISÃO 

PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC) 

– CONTRATO BANCÁRIO – SUBMISSÃO ÀS NORMAS DO CDCRECURSO 

IMPROVIDO. À vista das prescrições consignadas no artigo 3º da Lei nº 

8.078/90, os contratos bancários estão submetidos às normas do CDC, 

consoante afirma decisão deste Tribunal, inclusive do STJ. A inversão do 

ônus da prova prevista no CDC, consiste na aplicação do princípio da 

isonomia constitucional, pois o consumidor, como parte reconhecidamente 

mais fraca e vulnerável na relação de consumo, deve ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. (Ag. Instrumento nº 13.613 – TJ/MT – Rel. Des. 

Mariano Alonso Ribeiro Travassos) Diante exposto com os fundamentos 

acima pautados, REQUER a inversão do ônus da prova, incumbindo o réu 

à demonstração de todas as provas referente ao pedido desta peça. c) 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE O julgamento antecipado da lide é 

uma decisão conforme o estado do processo e se dá por circunstâncias 

que autorizam o proferimento de uma sentença antecipada (questão de 

mérito somente de direito ou que não precisa produzir provas em 

audiência; ocorrência de revelia). No caso em tela, existe prova 

inequívoca de ameaça ao direito do requerente, não é apenas um fumus 

boni juris, mas sim, uma prova-titulo do direito ameaçado. A respeito do 

tema Nelson Nery Junior, assim explica: “...o julgamento antecipado da lide 

(CPC 330). Neste, o juiz julga o próprio mérito da causa, de forma 

definitiva, proferindo sentença de extinção do processo com apreciação 

da lide...”(grifo nosso) Por fim, onde presente as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder. Conforme artigo 355 do Código de Processo Civil, ipsis 

verbis: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas; Diante o exposto, requer o julgamento 

antecipado da lide, por tratarse de matéria eminentemente de direito. III. 

DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, REQUER: 1. A citação da 

Requerida, na pessoa de seus representantes legais, no endereço 

declinado no preâmbulo desta para, querendo, no prazo da lei, responder 

aos termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão; 2. Que, ao 

final, julgue totalmente PROCEDENTE os pedidos desta peça vestibular 

para então: a) Condenar as Requerida no pagamento de indenização pelos 

danos morais sofridos na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais); b) 

A anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida cobrada no 

valor R$ 223,66 (Duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis 

centavos), pela Ré, cancelando o contrato e todos os débitos ainda 

vigentes ilegalmente, determinando a exclusão em definitivo do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito; 3. O julgamento antecipado da 

lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil; 4. Que seja 

determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 

8.078 - CDC; 5. Os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que a 

Autora não possui condições financeiras de arcar com custas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família; 6. Requer seja oficiado por este juízo o órgão de 

proteção ao crédito (SCPC – BOA VISTA), afim de comprovar a 

veracidade do extrato de negativação anexado aos autos. 7. A 

condenação da parte Ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento), em 

eventual recurso; 8. A produção de todas as provas necessárias à 

instrução do feito, principalmente a juntada dos documentos que instruem 

a inicial; Atribui-se a causa o valor de R$ 12.223,66 (Doze mil duzentos e 

vinte e três reais e sessenta e seis centavos). Nestes termos, Pede 

deferimento. Rondonópolis - MT, 11 de janeiro de 2020. PAULA ARAUJO 

COSTA OAB/MT 23.601 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CÁCERES, 30 de janeiro de 2020. ENIELE REGIANE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Autos nº 4458-74.2014.811.0006

 Código: 167728

Denunciado: Roosevelt Ramsay Torres Junior

Vítima: Marilucy Silva

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

 Decido.

 O denunciado Roosevelt Ramsay Torres Junior está sendo imputada a 

prática do delito de ameaça, previsto no artigo 129 do Código Penal, o qual 

prevê verbis:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano"

Em relação à autoria, tanto nas informações colhidas em fase inquisitorial, 

bem como em juízo, verifica-se que inexistem provas que apontem a 
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ocorrência delitiva em relação ao réu.

Verifica-se que as declarações tanto em fase Policial, quanto em Juízo, 

foram suficientes para comprovar que o réu agiu em legítima defesa, para 

proteger sua integridade física das agressões perpetradas pela Srª. 

Marilucy Silva, portanto, sendo o conjunto probatório inapto a lastrar sua 

condenação.

Ademais, a vítima afirma veemente que foi lesionada pelo acusado, 

explicando que o mesmo apertou seu pescoço e bateu sua cabeça contra 

a parede, entretanto, não há qualquer testemunha.

 No entanto, o laudo pericial (fls. 25/27) confirma o alegado pelo acusado, 

tanto na fase policial, quanto em Juízo, que o mesmo usou apenas das 

mãos para legitima defesa, não restando dúvidas.

Observo a ausência de substrato probatório seguro sobre a prática de 

lesão corporal.

É sabido que para a prolação de um decreto penal condenatório é 

indispensável prova robusta que dê certeza da existência do crime e seu 

autor.

Encerrada a instrução processual, tanto o i. Promotor de Justiça, quanto a 

Defesa do acusado, pugnaram em memoriais finais pela improcedência da 

ação penal, face à inexistência de provas contundentes o bastante para 

um édito condenatório, logo, entende-se que deva prevalecer e ser 

aplicado ao presente caso o princípio do "in dubio pro reo".

 "As declarações isoladas da vítima não são suficientes para a 

condenação do réu" (in DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, 

Renovar, 3ª ed., p. 504).

"Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada 

como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, 

exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para 

condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática’. 

Deram parcial provimento. Unânime." (RJTJERGS 177/136).

POSTO ISSO, julgo improcedente a denúncia de fls. 89, para absolver o 

réu ROOSEVELT RAMSAY TORRES JUNIOR, brasileiro, casado, data de 

nascimento: 26/04/1969, filiação: Roosevelt Ramsay Torres e Acy Silva 

Torres, residente e domiciliado na Rua as Maravilhas, 1505, Bairro 

Cavalhada, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela prática do delito previsto 

no artigo 129, do Código Penal, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do CPP.

Comunique-se a escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 16, 

norma 1, item III, da CNGC.

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, eis 

que foi absolvido.

P.R. Intimem-se e, após o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002670-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CAROLINE ARAUJO 

FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Processo: 

8011410-59.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por CAROLINE ARAUJO 

FAGUNDES em desfavor de BANCO BMG S/A, alegando que embora não 

tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito, referente a empréstimo de cartão de crédito. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

autor requer a extinção do feito, ante a necessidade de perícia 

grafotécnica averiguar se o autor é ou não titular da assinatura do 

contrato que teria motivado a cobrança e inserção do nome do autor no 

cadastro de proteção de crédito. Cediço que o art. 370 do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a semelhança das 

assinatura, sendo desnecessário perícia aprofundada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos 

autos contrato assinado pela parte autora, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002326-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BERNADETE CEBALHO 

R E Q U E R I D O :  T E L E F Ô N I C A  B R A S I L  S . A .  P r o c e s s o: 

8011410-59.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por BERNADETE CEBALHO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que embora não tenha 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito, um débito no valor total de R$ 65,37 (Sessenta e cinco reais e 

trinta e sete centavos) com indevida inclusão em 11 de julho de 2016, 

possuindo o seguinte número de contrato 2132750849. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

autor requer a extinção do feito, ante a necessidade de perícia 

grafotécnica averiguar se o autor é ou não titular da assinatura do 

contrato que teria motivado a cobrança e inserção do nome do autor no 

cadastro de proteção de crédito. Cediço que o art. 370 do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível verificar a semelhança das 

assinatura, sendo desnecessário perícia aprofundada. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos 

autos contrato assinado pela parte autora, portanto, em que pese os 

argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o 

débito da parte autora restou comprovado, uma vez que é patente a 

semelhança entre a assinatura do contrato e demais documentos juntados 

aos autos contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002787-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LOURIMAR RAMOS DE 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida realiza cobrança de 

fatura no valor R$ 74,99 [Setenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos], cujas cobranças sempre foram acompanhadas de ameaça de 

suspensão do serviço de telefonia e inserção do nome [negativação] do 

Requerente em serviço de proteção ao crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de fatura 

e relatório de chamadas realizado pela parte autora, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato 

assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, 

restou demonstrada a contratação pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, corroborando que inexiste 

fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 
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sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES 1003463-68.2019.8.11.0006 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DE CAMPOS RODRIGUES Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002169-78.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA 

LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS proposta por EVANDRO DE 

OLIVEIRA LOURENÇO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando 

que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito, data de 08/08/15, no valor de R$ 510,65 

(quinhentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), na data 25/05/15, 

no valor de R$ 256,16 (duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O autor requer a extinção do 

feito, ante a necessidade de perícia grafotécnica averiguar se o autor é ou 

não titular da assinatura do contrato que teria motivado a cobrança e 

inserção do nome do autor no cadastro de proteção de crédito. Cediço 

que o art. 370 do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade 

para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes 

litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma 

que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinatura, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora, portanto, em que pese os argumentos 

apresentados pelo autor em sua impugnação, tenho que o débito da parte 

autora restou comprovado, uma vez que é patente a semelhança entre a 

assinatura do contrato e demais documentos juntados aos autos 

contentando a assinatura da autora. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001565-20.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELA FERNANDA DONINI 

CABRAL REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 
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relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL em desfavor de 

AVON COSMÉTICOS LTDA, alegando que A Reclamante efetuou compras 

de produtos para revenda junto a empresa reclamada, no valor de R$ 

118,04 (Cento e dezoito reais e quatro centavos), com duplicata com 

vencimento para o dia 26/11/2018. Porém, em Janeiro solicitou o valor para 

pagamento. O Boleto foi emitido pela empresa no valor de R$ 144,90 

(cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos), com vencimento em 

09/01/2019, sendo que foi devidamente pago no dia 09/01/2019. No 

entanto, mesmo tendo efetuado o pagamento, a empresa requerida 

negativou o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. A parte autora, 

com a inicial colacionou o extrato emitido pelo órgão de proteção ao 

crédito, do qual se depreende que em seu nome consta registros no SPC, 

efetivados por conta de débitos junto à empresa ora reclamada. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação. A 

reclamada deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos serviços da ré pelo reclamante, entretanto, assim não o 

fez. Pela reunião dos fatos e documentos, verifico que a reclamada, não 

comprovou o débito, bem como incluiu no cadastro negativo de crédito o 

nome da Requerente, assim, pela questão ora debatida, é devida a 

indenização ao Requerente. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida, DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quitão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 Vistos etc,

 I – Cuida-se de Pedido de Informação do Habeas Corpus nº. 

1000739-75.2020.8.11.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pelo 

advogado Dr. Henrique Pestana de Sousa, em favor do paciente Marcos 

Jerônimo Lino e como Impetrado o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Cáceres/MT.

II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas ao 

Excelentíssimo Sr. Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº. 07/2011 – CGJ), 

acompanhado das eventuais cópias requisitadas pelo Excelentíssimo 

Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8681 Nr: 299-16.1999.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CLAUDINEI SONAQUE, CELSO DA 

SILVA, VALDOMIRO LEÃO DA SILVA, VALDIR BRAGA MARTINS, ISAIAS 

AMÂNCIO DA CRUZ, ASSIS SANTANA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, JOÃO EDUARO PESSUMA - OAB:3728/MS

 Intimação da DEFESA, para carrear aos autos cópia de peças tipo: 

denúncia, laudos, exames criminológicos, periciais e/ou quaisquer outros 

documentos que constem os indiciados: Sebastião Claudinei Sonaque; 

Celso da Silva; Assis Santana Rondon; Valdomiro Leão da Silva; Valdir 

Braga Martins e Isaías Amancio da Cruz, para fim de restauração dos 

autos supra.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 256414 Nr: 8634-23.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA, 

WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE, JACKSON RENER 
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AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024, PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:12563

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido reiterado de liberdade provisória de 

WELLINGTON MACIEL SANTOS.Destarte, para que não haja o 

prolongamento do trâmite processual, com fundamento nos princípios da 

razoável duração do processo, ampla defesa, contraditório e disposição 

do art. 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL, para patrocinar a defesa do denunciado KALLIL 

DOUGLAS LEITE ORTEGA, bem como apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal.Por fim, com relação ao denunciado JACKSON RENER 

AGUILERA PEREIRA, este informou que não possui condições de constituir 

advogado nos autos, conforme certidão de fl. 184, motivo pelo qual 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para patrocinar sua defesa, 

bem como apresentar resposta à acusação no prazo legal.Intimem-se os 

réus Kallil e Jackson da nomeação da Defensoria Pública.Ciência ao 

Parquet, Defensoria Pública, Advogado e Denunciados.Às providências. 

Cumpra-se, com urgência, vez que se tratam de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 244467 Nr: 10851-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ABRAÃO VILAS BOAS, ROSENIL 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, DOMINGOS SAVIO 

RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração a juntada do laudo de exame de insanidade 

mental encartado às fls. 110/114 nos autos de cód. 248097, determino 

vista do presente feito ao Parquet, depois a Defesa, para ciência do 

referido laudo pericial e apresentação dos memoriais finais, no prazo legal.

Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

As providências

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255714 Nr: 8161-37.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo a 

audiência para o dia 11/03/2020, às 13:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIOS. (art. 

400 do CPP).Por fim, com relação aos pedidos encartados às fls. 196/198, 

entendo que não devem prosperar, vejamos.O pedido constante no item 

“a)” foi devidamente analisado e indeferido anteriormente por este Juízo, 

bem como a defesa não trouxe nenhum fato novo ou documento que 

demonstre a sua reanálise, motivo pelo qual mantenho o indeferimento pelo 

motivos anteriormente expostos. Quanto ao item “b)”, em consonância com 

o parecer ministerial, deixo de acolher tal requerimento, vez que os laudos 

encartados pelo psicólogo e pela assistente social deste Juízo, serão 

devidamente analisados juntamente com as demais provas produzidas sob 

o crivo do contraditório e ampla defesa pelas partes, sub a luz do princípio 

do livre convencimento motivado disposto no art. 155 do Código de 

Processo Penal.Por fim, com relação ao item “c)”, em consonância com o 

parecer ministerial, também deixo de acolhe-lo, posto que a defesa não 

comprovou que os laudo está em desacordo com os ditames legais, e a 

ainda, não verifico vícios ou contradições, posto que os profissionais 

expuseram as suas constatações de forma clara e ainda constaram 

trechos com falas das vítimas, Outrossim, é importante frisar que a 

Assistente Social e o Psicólogo possuem fé pública, bem como o estudo 

tem como finalidade averiguar a real situação em que as vítimas se 

encontram.Intime-se o réu e as pessoas arroladas às fls. 06, 06-vº e 

176.Requisite-se caso seja necessário.Expeça-se o necessário. As 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255713 Nr: 8160-52.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO DANIEL FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374.372, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT"

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra CASSIO DANIEL 

FERREIRA DIAS, com incurso no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma 

do art. 71, caput, todos do Código Penal (fato 01), em concurso material 

(art. 69, caput, do Código Penal), com o artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (fato 02).

Consta decisão recebendo a exordial acusatória, determinando a citação e 

intimação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls. 118/129.

É o que merece registro. Decido.

No caso versando, consigno que não se encontram presentes as causas 

de absolvição sumaria previstas no art. 394 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 12/03/2020, às 13:00 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Em tempo, indefiro o pedido de fls. 189/190, pelos fundamentos 

encartados na decisão de fl. 177, bem como a defesa não trouxe nenhum 

fato novo que pudesse ensejar a realize do mesmo.

Intime-se o réu e as pessoas arroladas à fl. 05.

Requisite-se caso seja necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227627 Nr: 12604-02.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLAUDIO PULCINO, JEFFERSON 

AMORIM PULCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Portanto, percebe-se que estamos diante de uma competência absoluta 

em razão da matéria, cabendo à Vara Especializada processar e julgar as 

ações penais que apurem condutas perpetradas por grupos de 

organização criminosa, como é, a priori, o caso destes autos. Desta 

forma, acolho a cota ministerial e, com fulcro no artigo 74 do CPP, declino a 

competência para julgamento destes autos ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT.Comunique-se o Administrador Judicial acerca 

da presente decisão, constando que deverá continuar exercendo seu 

múnus, até ulterior deliberação do Juízo competente.Ciência ao Ministério 

Público e à autoridade policialApós, procedam-se as baixas necessárias e 

comunicações de estilo, remetendo-se estes autos, o de código n. 227851 

e respectivos apensos, ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, com as cautelas de praxe.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2020.Graciene 

Pauline Mazeto Correa da Costa Juíza de Direito
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3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211123 Nr: 213-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRISON WENER DE ALMEIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex positis, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, c/c 

art. 115, todos do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ADRISSON WENER DE ALMEIDA, pela ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206184 Nr: 7395-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CHAIER TORTORELLI, JORDEFRAN 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Ao final, mesmo que não seja este o caso dos autos, pode ocorrer que a 

leitura de cotas manuscritas, sejam ininteligíveis, o que dificultaria a 

prestação judiciária, e ainda, a celeridade e lealdade 

processual.Outrossim, defiro a cota ministerial de fls. 193v°. Haja vista que 

apresentadas as razões e contrarrazões do recurso de apelação, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Cumpra-se. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238250 Nr: 6805-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DURAES, 

ALEXSANDER FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos.

 Defiro parcialmente a cota ministerial de fls. 145.

 Intime-se o denunciado CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA DURÃES, por meio 

de advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente comprovante de pagamento da última parcela da obrigação 

pecuniária imposta quando da suspensão condicional do processo, 

vencida no mês de dezembro de 2019 (fls. 121/122).

 Quanto ao acusado ALEXSANDER FRANCISCO DE MATOS, expeça-se 

Carta Precatória para comarca de Montes Claros/MG para realização de 

audiência de justificação.

 Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204986 Nr: 6599-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILBER WILLER FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex positis, com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

GUILBER WILLER FERREIRA DE OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207856 Nr: 8558-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, 

CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 558-04.2016.811.0006 – Cód. 207856

Vistos.

Em atenção ao contraditório e a ampla defesa, manifeste-se a defesa do 

réu Pedro Carvalho da Silva Junior no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

manifestação ministerial.

Com relação ao réu Charles Henrique de Andrade, devidamente citado às 

fls. 126, não apresentou defesa inicial até a presente data.

Diante disso, determino a intimação do patrono do réu para que apresente 

defesa inicial no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240541 Nr: 8328-88.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786, JENNIFER SANTANA R. DOURADO - OAB:23618/MT

 Autos n° 8328-88.2018.811.0006 – Cód. 240541

Vistos.

Em atenção ao ofício acostado às fls. 214, redesigno a audiência a ser 

realizada por videoconferência para o dia 01/04/2020 às 14h40min, para 

oitiva da testemunha José Roberto da Silva e interrogatório do réu 

Eurípedes Ferreira.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando, bem como solicite-se 

informações acerca do cumprimento da missiva precatória no que tange a 

intimação do réu acerca da audiência aprazada para o dia 05/02/2020 às 

15h40min.

Mantenho a data de 05/02/2020 às 15h40min para oitiva das demais 

testemunhas.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225653 Nr: 11166-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MACEDO DE SOUZA, JANSE 

ADRIEL LIMA SILVEIRA, THIAGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2020, às 

15h30, oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como 

eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, tudo de acordo com a 

nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no 

seu artigo 400 do CPP. Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se 
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necessário, bem como mandados e ofícios pertinentes.Concedo aos 

acusados o direito de apresentar seu rol de testemunhas até 10 (dez) dias 

anteriores a audiência de instrução e julgamento para a devida intimação 

ou expedição de carta precatória, ou trazê-las para a devida oitiva sem 

arrolamento prévio na data designada para audiência, neste caso, sem 

que haja intimação das mesmas por este Juízo. No sentido:“não há 

preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, 

formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori; tampouco 

há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da 

verdade real e diante da impossibilidade de contato do defensor público 

com o acusado” (REsp 1443533, rel. min. Maria Thereza de Assis Moura, 

6ª Turma, j. 23/06/2015).Intimem-se os acusados Janse Adriel Lima Silveira 

e Thiago Martins da Silva para comparecerem à audiência designada 

acompanhados de seu patrono constituído, constando do mandado a 

possibilidade de se indicar as testemunhas ao defensor, ou de trazê-las 

para a audiência, independente de intimação e arrolamento prévio.Com 

relação ao acusado Rodolfo Macedo de Souza:Determino o 

desmembramento do feito com relação ao réu acima referido.O acusado 

foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu advogado, sendo 

que foram procedidas buscas junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT 

para averiguar o endereço deste.Nos termos do artigo 366 do Código de 

Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.96,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183244 Nr: 4202-97.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402/PR, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - OAB:20267/O MT

 Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu. Após, conclusos. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205375 Nr: 6864-97.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE DOS PASSOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENOQUE DOS PASSOS E SILVA, 

Filiação: Paulina dos Passos e Silva e Parmenas José da Silva, data de 

nascimento: 05/07/1986, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para: 

CONDENAR o réu Enoque dos Passos e Silva nas sanções do artigo 33, § 

1º, I, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente 

à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.Deixo de aplicar a detração penal nesta fase, eis que a mesma não 

resultará em alteração do regime inicial de pena do acusado.Estabeleço 

como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 

33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.Tendo em vista que a pena aplicada ao 

réu foi inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o mesmo não é reincidente 

em crimes dolosos, bem como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado, são positivas, substituo a pena 

privativa de liberdade aplicada ao mesmo por duas restritivas de direitos, 

nos termos do art. 44, incisos I, II e III e §2º, do Código Penal, as quais 

serão fixadas pelo Juízo das Execuções.Concedo ao réu o direito de 

apelar em liberdade.Em relação aos bens móveis apreendidos, se não 

postulados pelos proprietários a devida restituição, no prazo de 90 

(noventa) dias, após a devida intimação dos mesmos, determino a venda 

dos mesmos por leilão judicial, no qual, será apenas mantido os valores 

adquiridos com os mesmos, para eventual entrega aos seus donos, ou 

perdimento em favor do Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em 

julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o 

cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da 

condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, 

art. 15, inc. III).Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando 

sobre a suspensão ventilada.Condeno o réu no pagamento de custas e 

despesas processuais.Por ocasião da intimação do réu acerca desta 

sentença, deverá ser indagado se deseja recorrer. Sendo afirmativa a 

resposta, lavre-se o respectivo termo.Oficie-se ao órgão competente da 

Polícia Civil, com determinação para incineração do produto apreendido, 

preservando-se porção suficiente a eventual contraprova postulada pelas 

partes, devendo ser encaminhado laudo circunstanciado a este 

juízo.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados.Comunique-se ainda às Delegacias da Polícia Judiciária Civil 

desta cidade, aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter 

e ao Cartório Distribuidor desta Comarca, oficiando-se para inserção dos 

dados referentes a presente sentença.Oportunamente, expeça-se guia 

definitiva de pena e confeccione-se eventual executivo de pena, bem 

como arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

devidas.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 29 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238250 Nr: 6805-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DURAES, 

ALEXSANDER FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo para que apresente nos autos comprovantes de pagamento da 

ultima parcela da obrigação pecuniária imposta ao denunciado CARLOS 

ANTONIO OLIVEIRA DURÃES, no prazo de 15(quinze)dias .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242052 Nr: 9250-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14374

 PROCESSO N.º 9250-32.2018.811.0006 - Cód. 242052

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 29.1.20 HORÁRIO: Inicio: 15h50min. Término: 16h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JÚNIOR OAB/MT n° 14.374

Denunciado: João Vitor da Silva Carvalho

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, bem como o denunciado. Em seguida o MM. Juiz 

inquiriu a vítima Pedro Rodholfo Pereira Soares, bem como foi procedido ao 

interrogatório do réu, através de oitiva digital. A defesa pugnou prazo para 

apresentação de alegações finais através de memoriais. PELO MM. JUIZ 

FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Declaro encerrada a instrução. 

Apresentadas as alegações finais orais pelo i. Representante do Ministério 
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Público. Abro prazo de cinco dias para que a defesa se manifeste em 

alegações finais através de memoriais. Após, conclusos para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos 

(estagiária), o digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

MAURO LEMES DA SILVA JÚNIOR

Advogado OAB/MT n° 14.374

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222236 Nr: 8692-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIURIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PROCESSO N.º 8692-94.2017.811.0006 - Cód. 222236

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 29.1.20 HORÁRIO: Inicio: 16h00min. Término: 16h20min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

DEFENSOR: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Denunciado: Miuria Cristina Santana dos Santos; Mario Alves de Oliveira.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

Nobre Defensor Público, ausentes os denunciados. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro a cota ministerial de fls. 174, 

considerando que a ré Miuria Cristina Santana dos Santos, mudou-se sem 

comunicar ao juízo, estando atualmente em local incerto e não sabido, 

decreto REVELIA, nos termos do artigo 367 do CPP. Expedida Carta 

Precatória para a comarca de Altamira/PA para realização do 

interrogatório do réu, bem como para sua intimação da presente audiência. 

Entretanto, em consulta ao site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, nota-se que fora determinado à intimação do acusado acerca da 

presente audiência em 13/01/2020, no entanto, até a presente data não 

consta informação acerca de seu cumprimento, conforme espelho de 

consulta anexo, deste modo, resta prejudicado o ato, assim, redesigno 

para o dia 05/05/2020, às 15h15min. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Nada mais havendo, encerro o 

presente. Eu______Thayná M. Castrillon C. dos Santos (estagiária), o 

digitei e subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

 Juiz de Direito Promotor de Justiça

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215097 Nr: 3102-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

O acusado foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu 

advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste. (fls. 59).

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Em atenção a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Confeccione-se o cálculo da data provável da prescrição, pelo site do 

CNJ.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243576 Nr: 10305-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:18038-0, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:OAB/MT 13.290-A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS em favor do denunciado no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228315 Nr: 13064-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HONORATO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:RO/802

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado dos denunciados, para 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS em favor do denunciado no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216036 Nr: 3798-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE AMILTON DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:7527/RO

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NOS 

AUTOS ACIMA.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250731 Nr: 4555-98.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE APARECIDA OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS, EM 

RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256875 Nr: 8905-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NERIS MORENO JUNIOR, UESLEN 

ANDRADE BONFIN, ANDERSON DIAS FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:"MT", JOÃO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:26235

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) REU 

WILSON NERIS MORENO JUNIOR CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE DEFESA PRÉVIA POR ESCRITO NOS 

AUTOS COM RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S)UESLEN ANDRADE BONFIN..

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 254576 Nr: 7293-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON FERRAREZZI RODRIGUES DA 

CUNHA, MICHEL ADRIAN DOS SANTOS FERRAREZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVERTON FERRAREZZI RODRIGUES DA 

CUNHA, Cpf: 06231670180, Rg: 2770840-3, Filiação: Luciana dos Santos 

Ferrarezzi e Emanoel Rodgrigues da Cunha, data de nascimento: 

09/09/1999, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, divorciado(a), Telefone 

65-3222-1455 e atualmente em local incerto e não sabido MICHEL ADRIAN 

DOS SANTOS FERRAREZZI, Cpf: 06231687155, Filiação: Luciana dos 

Santos Ferrarezzi, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA(S) PESSOA(S) ACIMA 

QUALIFICADA(S) que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não 

foi(ram) encontrado(a)(s), para apresentar(em) defesa prévia nos autos, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55, da Lei n.° 

11.343/2006.

Despacho/Decisão: Autos n° 7293-59.2019.811.0006 – Cód. 

254576Visto.Notifiquem-se os réus Everton Ferrarezzi Rodrigues da 

Cunha e Michel Adrian dos Santos Ferrarezzi por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecerem defesa preliminar, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.Conste no edital as advertências legais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

Advertência: Devendo o(s) réu(s) informar(em) ao Senhor Oficial de 

Justiça se tem advogado constituído ou condições de contratar um, na 

certidão deverá constar o nome do advogado se houver, caso não 

apresente resposta no prazo supra, ou notificado(s), não constituir(em) 

defensor, desde já lhe nomeio o Ilustre Defensor Público para oferecê-la, 

no prazo de 10(dez) dias.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 29 de janeiro de 2020

José Eduardo Mariano Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206184 Nr: 7395-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CHAIER TORTORELLI, JORDEFRAN 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORDEFRAN SILVA RIBEIRO, Cpf: 

05985841103, Rg: 27067661, Filiação: Elizabeth da Silva Oliveira e Jocifran 

Ribeiro Ferreira, data de nascimento: 11/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), entregador, Telefone 9958-7636. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia para o fim de desclassificar a conduta típica atribuída aos 

acusados Luan Chaier Tortorelli e Jordefran Silva Ribeiro (art. 33, da Lei 

11.343/06) para a que é capitulada no artigo 28 da Lei 11.343/06, 

reconhecendo-se a inconstitucionalidade da norma, e ABSOLVENDO os 

réus, nos termos do art. 386, III, do CPP.Devolvam-se os bens e valores 

apreendidos aos legítimos proprietários,Em relação as drogas 

apreendidas, determino a sua incineração, guardando-se eventual porção 

para contraprova, nos termos do art. 50 e 50-A, da lei 11.343/06.Com o 

trânsito em julgado, determino a destruição total das drogas e eventuais 

mostras guardadas para contraprova, conforme art. 72 da Lei 

11.343/06.Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas.Cumpra-se e intimem-se.Demais diligências 

necessárias.P.R.I.C.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos 

Santos, digitei.

Cáceres, 29 de janeiro de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001195-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS (REQUERENTE)

LUCIRENE DA SILVA SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente da Carta Precatória devolvida com certidão negativa, e se manifeste 

no prazo legal.

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

Processo Número: 1000541-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY LEAL DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000541-57.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): EMANOELLY LEAL DE PAULA REU: ANTONIO CARLOS DE 

PAULA Vistos etc. Considerando que a parte requerida já fora citada, 

intime-se a mesma para informar se concorda com o pedido de desistência 

da parte exequente, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO OAB - MT19129-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 
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ciente e compareça na audiência de MEDIAÇÃO/ CONCILIAÇÃO, 

designada para o DIA 03 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14:30 HORAS, SALA DE 

MEDIAÇÃO FÓRUM DE DIAMANTINO - MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

L. R. D. O. S. (AUTOR(A))

L. C. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

BARBARA GARBUGIO BELASQUE OAB - MT21317/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000307-12.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCIONE DE OLIVEIRA, L. C. D. O., L. R. D. O. S. REU: 

DEODATO NEVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Certifique a Gestora se os 

embargos de declaração apresentados no id. 18756202. Após, voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002043-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VELASQUIO MUFARDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DA SILVA AZEVEDO (REU)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

designada para o DIA 04 DE MARÇO DE 2020, às 13:30 HORA, FORUM 

COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000670-62.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP EXECUTADO: 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com 

intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Após, 

voltem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de 

id. 20437997. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REU)

 

Intimação da parte Autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

designada para o DIA 18 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14:30 HORAS, FORUM 

COMARCA DE DIAMANTINO - MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:8323-MS

 Ante o exposto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, REDUZO a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).Assim, INTIME-SE o devedor a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) – relativo às ‘astreintes’ no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo 

apresente impugnação (art. 525, NCPC);Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se 

ao valor da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.DEFIRO o pedido e conversão da ação em perdas e danos, 

em decorrência da impossibilidade do réu em cumprir a obrigação.DEFIRO 

o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos termos 

do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99870 Nr: 1432-37.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O

 Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva da testemunha, conforme requerida 

em petitório de fl. 481.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4694 Nr: 79-89.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda, 

Hariberto Keller, Rogério Krohling, Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 
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OAB:7008-B/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162, Ivaldir Paulo Muhl 

- OAB:17441/A, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Manifeste-se o exequente acerca do petitório de fls. 809/811.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14573 Nr: 155-21.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvério Furtado Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT, Wylerson Verano de Aquino Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Alvares da 

Silva - OAB:7701, Antonio Franciscato Sanches - OAB:MT 2.32l-B, 

Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de SILVÉRIO FURTADO ROSA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 344, a parte exequente informa que o devedor efetuou 

o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Sem custas em face a gratuidade.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106881 Nr: 1143-70.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL, LJC, IJP, VAP, LSJB, GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Solange Terezinha Carvalho Pissolato - 

OAB:11611813

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 

2792/2793.Via de consequência, dê cumprimento integral a decisão de fls. 

2792/2793.DEFIRO o pedido da parte demandada e, NOMEIO como perito 

do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 

43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do 

art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte 

demandada depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim 

de que os autos possam prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

a entrega do laudo.Aportando o laudo vistas as partes, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 1234-78.2007.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Guimarães Moitinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Guimarães de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, Andréia Cocco Bussanello - OAB:10970, Karina 

Santos Guimarães Moitinho - OAB:9.856-A MT, Rodrigo Vieira 

Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43665 Nr: 330-53.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Domingues da Silva-ME, João 

Batista Domingues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000, Nelson Pereira dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:Proc.Est.01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 107, vez que o feito já foi sentenciado ante o 

pagamento do débito, assim, os valores penhorados pertence a parte 

devedora.

Intime-se a parte devedora para informar nos autos os dados bancários 

para possível expedição do alvará judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86547 Nr: 2160-83.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Ante a intimação da parte para contrarrazoar e manteve-se inerte (fl. 230), 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 1077-95.2013.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vista Alegre Agropastoril e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 86 de 877



servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, fica desde já determinada a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos 

penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97825 Nr: 515-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Ribeiro de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:Proc. 2139167

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81626 Nr: 222-87.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wederson Almeida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Almeida de Souza - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos de fls. 

139/142.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade da impugnação.

Após, intime-se a parte exequente acerca da referida impugnação de fls. 

258/260.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86442 Nr: 2062-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gentil do Espírito Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 2039-55.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cechett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27238 Nr: 1365-24.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Maria Claudia Heming dos Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Oficie-se NOVAMENTE ao RGI desta Comarca para proceder com a 

averbação da penhora na matrícula 27.447, instruindo o ofício com a 

decisão de fl. 263 e documentos de fl. 246verso/247.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119971 Nr: 3260-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Desentranhe-se o petitório e documentos de fls. 93/95, entregando-os a 

subscritora, vez que são estranhos aos autos.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para dar andamento no 

feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 2037-85.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24042 Nr: 1982-18.2004.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jandira Maria de Brito Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se o inventariante acerca dos petitórios e documentos de fls. 

126/130, bem como requerer o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103150 Nr: 3033-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benedito Figueiredo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 33verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86450 Nr: 2070-75.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelio Jovercino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Visando cumprir o julgado, DEFIRO o pedido de fl. 72/verso.

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 65/66.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100456 Nr: 1681-85.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

O pedido para apreciar o petitório nos autos, alegando atentado, resta 

prejudicado, pois este Juízo já proferiu Sentença nos autos, esgotando-se 

a tutela jurisdicional. Vale lembrar, ainda, que a sentença já transitou em 

julgado.

Por outro lado, quanto ao pedido de cumprimento do cumprimento da 

obrigação exarado na sentença, está sendo processado nos autos em 

apartado (código 126328).

Por fim, quanto ao pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, o exequente deve adequar o seu 

pedido.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93263 Nr: 1433-56.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bonfim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

No postulado de fls. 243/245, a parte autora requer a liquidação de 

sentença, contudo, afirma que não foi possível extrair os holerites da 

parte autora, pugnando, assim, a intimação da parte demandada para 

apresenta-los.

Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

 I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).”

Ante o exposto, intimem-se a parte demandada para juntar aos autos os 

holerites conforme requeridos pela parte autora, bem como seu parecer 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do NCPC).

Após, intime-se a parte exequente para apresentar o seu parecer no 

mesmo prazo.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41740 Nr: 2540-14.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Avanzi Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca do pedido de fl. 239/240. Fixo o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita e, via de consequência a 

expedição do alvará judicial, em favor do perito, atinente aos honorários 

periciais.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28990 Nr: 329-10.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Paula Costa - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 220, intime-se a parte executada para cumprir a 

determinação judicial.

Em não cumprindo, intime-se a parte credora para requerer o que de 

direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 2072-45.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86422 Nr: 2036-03.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelino Morais da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88872 Nr: 1202-63.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucijane Vieira Custodio Bornholdt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juliano Roberto Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante acerca dos petitórios de fls. 171/172 e fls. 

173/174.

Advirto, novamente, a Srª Gestora que a expedição dos formais de 

partilhas ficam condicionadas ao pagamento dos débitos tributários.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11203 Nr: 1180-59.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Aparecido 

Cazzeta, Agenor Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): AGENOR TOMÉ E OUTRO

Localidade: BAIRRO CENTRO - DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAR INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 903-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Ormond da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antônio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Intimo a parte Credora para retirar a Certidão Comprobatória de Dívida, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 2044-77.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridio de Arruda Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 2054-24.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Rodrigues Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 2048-17.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adivaldo Moreira da Silva, Rodrigo Schwab Mattozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23996 Nr: 1933-74.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615 - MT, Saladino 

Esgaib - OAB:2657/MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Rosário Oeste-MT, com a finalidade de avaliação do imóvel penhorado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 45-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdPM, SAMF, Adélia Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Alvaro Carvalho dos Santos - OAB:12562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls.47/55, pois este Juízo já proferiu Sentença nos 

autos, esgotando-se a tutela jurisdicional.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35614 Nr: 406-48.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marioésio Silva Ormond

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dantas Pinheiro - 

OAB:1585287

 Vistos etc.

Intime-se NOVAMENTE a autarquia ré para cumprir o julgado, sob pena de 

aplicação de multa. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 3457-67.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOSE CARLOS ALTRÃO E ANTONIO ALTRÃO

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO, BAIRRO DA PONTE AMBOS EM 

DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 2131-33.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira de Resende, MBL Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chargas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/ MS 5.87

 Quanto ao pedido de reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

reconvinte, razão pela qual JULGO EXTINTA a reconvenção com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.CONDENO a parte 

autora e a reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24438 Nr: 2232-51.2004.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdSM, FCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Francisco Jaime Vasconcelos Santos - 

OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 97 não pode deferido, vez que inexiste contador na 

Comarca.

Intime-se a parteexequente para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86456 Nr: 2078-52.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obedier Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e inexistência de contador na Comarca 

NOMEIO os peritos contador do Juízo, a Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus 

Snyder, podendo ser localizados na Av. Irmão Miguel Abib, nº 187, Bairro 

Jardim Eldorado, em Diamantino/MT, fone (65) 3336-2480 e (65) 

99987-7390, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada para 

depositar os 50% dos honorários (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Em se tratando de justiça gratuita o perito receberá os honorários periciais 

(50% atinente a parte autora) no final da demanda pelo vencido.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Aportando o laudo pericial, dê vistas as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 1463-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Harmonia Corretora de Seguros 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP, Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira - 

OAB:146.545/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): VALDIR RORATO E VERA LUCIA FERREIRA 

RORATO

Localidade: FAZENDA BANANAL, ALTO PARAGUAI-MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112838 Nr: 4137-71.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Transportes Ltda-ME, José Gaino, Odete 

Zaninete Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOSÉ GAINO E OUTROS

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 1296-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira Loyola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Nortelândia/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39976 Nr: 863-46.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonina Rosa de Brito Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Candido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86374, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patricia Mariano da Silva - 

OAB:171.255/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 300.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41388 Nr: 2205-92.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivadir Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal 

de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 180/181, vez que os cálculos 

já foram homologados, operando-se a preclusão.

Ademais, nota-se a existência de erro de grafia pela contadora, vez que 

os cálculos iniciaram-se em 07/04/2014, conforme assinalado à fl. 173, e 

não como quer fazer crer, o devedor, de que iniciou-se no ano de 2009.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral à decisão de fl. 179.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29987 Nr: 1103-40.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:4061, 

Rannier F. Camilo - OAB:130.709/mG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Roberto Boni - 

OAB:8268-B/MT, Sandro Lanzarini - OAB:11553/MT

 Intimo a Credora para recolher à custas do Selo de Autenticidade a fim de 

ser utilizado na Certidão (art. 828"caput" do CPC), para averbação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como retirar a referida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139569 Nr: 3423-09.2019.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE - MT com a finalidade de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 3122-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO parte Credora para manifestar acerca da devolução da Carta 

Precatória e Certidão Negativa de fls. 107, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000074-83.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THERESE SILVA (REU)

JUVIANO LINCOLN (REU)

LAURO JOSNEY CORREA (REU)

IVETH CORREA COSTA SEGURANÇA-ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))
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RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000074-83.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JUVIANO LINCOLN, THERESE SILVA, LAURO JOSNEY CORREA, IVETH 

CORREA COSTA SEGURANÇA-ME Vistos etc. Diante da renúncia do 

procurador, intime-se a parte requerida Iveth Correa Costa Segurança – 

ME, pessoalmente, por mandado, e também por edital no prazo de 15 

(quinze) dias, para constituir novo procurador nos autos. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção (NCPC, art. 76, I e art. 485, IV). 

Nesse sentido: "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES REVISIONAIS E DE BUSCA E 

APREENSÃO JULGADAS EM CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL. RENÚNCIA AO MANDATO PELO CAUSÍDICO DA 

AUTORA/RECORRIDA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NO 

PRAZO ASSINALADO PELO RELATOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS 

ATOS PROCESSUAIS QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

VALIDADE. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (ARTS. 13, I, E 267, IV, DO CPC). RECURSO PREJUDICADO. A 

capacidade das partes e a regularidade de sua representação judicial são 

pressupostos processuais de validade. A falta desses pressupostos 

acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, 267 IV) 

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo 

Civil)." (...) (AC n. 2010.033945-2, de Itajaí, Relator: Stanley da Silva Braga, 

Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Comercial, Data: 29/10/2010). 

Após a intimação da parte requerida, proceda-se à suspensão do 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001721-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAXI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001721-45.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: KAXI 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de KAXI 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de id. 22702076 a parte autora pugna pela 

extinção do feito, ante a perda do objeto. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda de interesse 

processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI 

“a respeito do momento em que devem estar presentes as condições da 

ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que 

o interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 

485, VI do Novo Código de Processo Civil. Sem custas em face a 

gratuidade. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001048-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001048-18.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face de IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 22865129 a parte 

autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda 

de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se com as baixas em eventuais penhoras. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001479-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001479-23.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP REU: ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por ANDREIS COMERCIO ATACADISTAS DE 

COMBUSTIVEIS LTDA-EPP em face de ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 13867826, 

as partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 15693766 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 22760511 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-48.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000367-48.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): LEANDRA DE ALMEIDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Ordinária C/C Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por LEANDRA DE ALMEIDA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de fls. 19205258, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção. A parte demandada foi intimada para 

manifestar acerca do pedido de desistência e pugnou pela extinção do 

feito. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a parte demandada concorda com a extinção do feito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas em face a gratuidade. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 30 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001706-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR TESSER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001706-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ELOIR TESSER - 

ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de ELOIR TESSER-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado id. 24158606, as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito, 

em decorrência do acordo ter se cumprido em sua integralidade. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado id. 24158606 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001554-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA GARBUGIO BELASQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001554-28.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: BARBARA 

GARBUGIO BELASQUE Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de BARBARA 

GARBUGIO BELASQUE TIMIDATI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado id. 24210921, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito, em decorrência do 

acordo ter se cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado id. 

24210921 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com 

resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino, 

30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000755-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução Por Quantia Certa ajuizada por PENINSULA 

INTERNATIONAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de 

LUCIANO OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL HENRIQUE PEZZO, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 16822447, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 17036768 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 24675890 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001554-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001554-91.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: IDAZA 

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de 

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 25327358, a parte autora 

informa que a parte requerida já efetuou o pagamento do débito 

executado, pugnando pela extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte exequente informa que 

o executado efetuou o pagamento do débito (id. 25327358), via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem custas em face a 

gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Diamantino, 30 de janeiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001612-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DE BONA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001612-94.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: DE BONA 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por 

Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de DE BONA 

TRANSPORTES LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 26073993, a parte exequente informa que a parte 

executada já efetuou o pagamento do débito executado, pugnando pela 

extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a parte exequente informa que o executado efetuou o 

pagamento do débito (id. 26073993), via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo 

Código Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001605-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEITE DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001605-39.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MARCIA LEITE DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em 

face de EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado id. 27947265, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito, em 

decorrência do acordo ter se cumprido em sua integralidade. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado id. 27947265 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001729-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001729-22.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: MAURO LUIS 

TIMIDATI Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de MAURO LUIS TIMIDATI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 24210214, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 26382133 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 26673159 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem custas em face a 

gratuidade. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001443-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ANTUNES MOSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001443-44.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CEZAR ANTUNES MOSSO IMPETRADO: MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado 

por CEZAR ANTUNES MOSSO em face de MUNICIPIO DE DIAMANTINO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 24760179, 

a parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. A parte demandada foi intimada para manifestar acerca do 

pedido de desistência e pugnou pela extinção do feito. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada concorda com a extinção do feito. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do NCPC. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001549-69.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. T. COMERCIO DE CEREAIS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001549-69.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: H. T. COMERCIO DE 

CEREAIS E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de H.T. 

COMERCIO DE CEREAIS E SERVIÇOS LTDA-ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 25596801, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação do feito. A decisão de id. 

26748909 homologou e suspendeu o feito. Em petitório de id. 27480495 foi 

noticiado pela parte autora o cumprimento do acordo em sua integralidade. 

É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte 

exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito ora 

exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001968-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001968-89.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: COMPASS 

MINERALS AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO em face de COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 27490782, a parte executada informa o pagamento do 

débito, e em id. 27614779 o exequente informa que o débito, objeto da 

presente ação, foi devidamente quitado, pugnando pela extinção do feito. 

É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte 

exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito ora 

exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino/MT, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001605-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001605-05.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: EMILIO ANTONIO 

FERRARI RAMOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal 

ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de COMPASS MINERALS 

AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., todos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 27490782, a parte executada 

informa o pagamento do débito, e em id. 27614779 o exequente informa 

que o débito, objeto da presente ação, foi devidamente quitado, pugnando 

pela extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor efetuou o 

pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo 

Código Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. 

Diamantino/MT, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002250-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002250-30.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALCIDES MANTELLI JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO FINASA BMC S.A. em face de ALCIDES 

MANTELLI JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 27924661, a parte autora pugna pela extinção e baixa do 

feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a 

demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerente. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001865-82.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001865-82.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JULIO DE OLIVEIRA 

MENDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de JULIO DE OLIVEIRA MENDES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de ID 27995612 

a parte autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que o executado esta isento de tributos fiscais. O feito deve ser extinto 

por perda de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de 

CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar 

presentes as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse 

de agir, quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento 

em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002294-49.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INORI MOREIRA EURICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002294-49.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: INORI MOREIRA 

EURICH Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de INORI MOREIRA ERICH, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de ID 28040905 a parte 

autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que o executado esta isento de tributos fiscais. O feito deve ser extinto 

por perda de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de 

CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar 

presentes as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse 

de agir, quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento 

em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002340-38.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002340-38.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: PAX NACIONAL 

PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de PAX 

NACIONAL PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado id. 28064940, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito, em 

decorrência do acordo ter se cumprido em sua integralidade. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado id. 28064940 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001618-04.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CAMPINA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001618-04.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: AGROPECUARIA 

CAMPINA LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de AGROPECUARIA CAMPINA 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado id. 

28096742, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito, em decorrência do acordo ter se 

cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado id. 28096742 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002188-87.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CHRISTINA MOREIRA GALLIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002188-87.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: CLAUDIA 

CHRISTINA MOREIRA GALLIO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face de CLAUDIA 

CHRISTINA MOREIRA GALLIO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado id. 28096753, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito, em decorrência do acordo ter se 

cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado id. 28096753 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001628-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001628-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de id. 20882564, as partes transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que as partes transigiram, no id. 20882564. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, e por 

consequência, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuado. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 30 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001237-64.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE 

DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por Banco 

Bradesco S.A (id.20389201) em face da decisão de id.20132929. A 

embargante alega que houve contradição na decisão proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

20132929 é clara ao indeferir o pedido de restrição de circulação do bem. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id. 20389201 e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001235-94.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE 

DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por Banco 

Bradesco S.A (id.20579367) em face da decisão de id.20155806. A 

embargante alega que houve contradição na decisão proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

20155806 é clara ao indeferir o pedido de restrição de circulação do bem. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id. 20579367 e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001202-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001202-07.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: AGROPECUARIA VALE 

DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por Banco 

Bradesco S.A (id.20800700) em face da decisão de id.20524255. A 

embargante alega que houve contradição na decisão proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

20524255 é clara ao indeferir o pedido de restrição de circulação do bem. 

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id. 20800700 e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000283-81.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto por BR1 SERVIÇOS E ALUGUEIS DE 

MÁQUINAS LTDA (id.22087405) em face da sentença de id. 21860105. A 

embargante alega que houve contradição na decisão proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21860105 é clara ao extinguir o processo. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 22087405 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000981-53.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: ODILON ROSBACH 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por 

DEREK MARIM DE SOUZA (id.22117232) em face da decisão de id. 

21998910. A embargante alega que houve omissão na decisão proferida. 

É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que 

ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas 

no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos 

declaratórios quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que 

não se evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21998910 é clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22117232 e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA (EXECUTADO)

EULIANE CAMELO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000980-68.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: WILLIAM UITI 

SIMONINI ATSUTA, EULIANE CAMELO GONCALVES Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração interposto por DEREK MARIM DE SOUZA 

(id.22117232) em face da decisão de id. 21998910. A embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21998910 é clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22117232 e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000978-98.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON SIMONINI ADRIANO (EXECUTADO)

SOLANGELA SIMONINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000978-98.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: GLEIDSON SIMONINI 

ADRIANO, SOLANGELA SIMONINI Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por DEREK MARIM DE SOUZA (id.22116308) em 

face da decisão de id. 21998560. A embargante alega que houve 

contradição na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. Conheço 

dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu 

ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso 

porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que não se evidenciou no caso 

em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 21998560 é clara ao 

indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 22116308 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131992 Nr: 3675-46.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reginaldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3675-46.2018.811.0005

Código n. 131992

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ofereceu denúncia em face de 

PEDRO REGINALDO DE SOUZA, vulgo “Rejão”, como incurso nas sanções 

do artigo 329, §2º do Código Penal.

O procedimento administrativo foi iniciado por meio de auto de prisão em 

flagrante delito, conforme se vê à fl. 02.

 A denúncia foi oferecida em 15 de fevereiro de 2019.

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

I- DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

A denúncia deve ser recebida, eis que indica e aponta elementos 

probatórios em relação à materialidade do crime imputado ao denunciado 

PEDRO REGINALDO DE SOUZA, vulgo “Rejão”, bem como traz elementos 

que caracterizam os indícios de autoria, que permitem, nessa fase 

processual, o recebimento preliminar da denúncia, mormente pelas 

declarações prestadas em sede de inquérito policial.

 Sendo assim, recebo a denúncia, uma vez que ausentes às situações 

descritas no art. 395 do Código de Processo Penal – CPP, e determino a 

citação do acusado, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias, nos termos do art. 396 do CPP. Expeça-se carta precatória, se 

necessário.

Ressalto que, nos termos do art. 396-A do CPP, na resposta o acusado 

poderá arguir preliminares, e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, 

quando necessário, sendo que deverá respeitar, quanto ao número, o 

limite previsto no artigo 532, do Código de Processo Penal.

Caso não seja apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, deverá ter vista dos autos o Defensor 

Público para oferecê-la, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias 

(§ 2º do art. 396-A do CPP).

Por fim, conforme preceitua o artigo 965, III da CNGC, determino que seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, 

aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia 

Local.

II- DO ARQUIVAMENTO PARCIAL

Analisando detidamente os autos, acolho o item “4” da cota ministerial, 

cujos fundamentos expostos adoto como razões de decidir.

Verifica-se que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia quanto 

aos crimes de violação de domicílio e dano, em virtude de que a vítima 

deixou de representar criminalmente o denunciado.

Assim, entendo que o arquivamento parcial do inquérito policial é medida 

necessária. Nesse mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do 

TJ/MT:

INQUÉRITO POLICIAL - AGENTE PREFEITO MUNICIPAL - PEDIDO DE 

ARQUIVAMENTO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PROCEDÊNCIA - 

ÓRGÃO ACUSADOR QUE ENTENDE PELA AUSÊNCIA DE LASTRO 

PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE LIGAR O AGENTE AOS FATOS 

INVESTIGADOS - ARQUIVAMENTO. Se o próprio órgão acusador não 

vislumbra o indispensável lastro fático da existência de um crime, o 

caminho é o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. IP, 

49468/2007, DR.CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 07/10/2010, Data da publicação 

no DJE 19/10/2010.

 Isso posto, ante a ausência representação com relação aos delitos 

mencionados, imperioso se faz o arquivamento parcial dos autos do 

inquérito policial.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências.

 Diamantino/MT, 09 de abril de 2019.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 1016-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Zacarias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:12780

 Código n. 92623

DESPACHO

Vistos, etc.

 Conceda-se vista ao MPE.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 09 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 2565-90.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton José Thereza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassão Jurê Ferreira Sales - 

OAB:9372/MT

 Autos n. 2565-90.2010.811.0005

Código n. 80176

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fls. 283/284. Oficie-se à Empresa Inviolável 

para que encaminhe mídia contendo imagens das câmaras de segurança 

do referido estabelecimento, referente prática de roubo ocorrido no dia 13 
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de setembro de 2010. Instrua-se o ofício com cópia da denúncia e pedido 

de fls. 283/284.

 Após, vinda à resposta, dê-se vista as partes e tornem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81737 Nr: 310-28.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes Santos Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 81737

DESPACHO

Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121417 Nr: 3828-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 121417

DESPACHO

Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Orlinda Pereira da Silva.

Diante disso, concedo às partes prazo para apresentação das alegações 

finais nos termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 2325-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Benghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Izabelle 

Epifanio - OAB:19915/O

 Código n. 101699

DESPACHO

Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Sergio Galvan Correa.

Diante disso, concedo às partes prazo para apresentação das alegações 

finais nos termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101150 Nr: 2005-75.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Kaique de Aquino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 101150

DESPACHO

 Vistos etc.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Paulo Andreoli Campos 

dos Santos.

Designo audiência de continuação para o dia 03 de dezembro de 2020, às 

15h45min, para oitiva da testemunha Iury Khayan Manrique.

Para tanto, intime-se a testemunha (endereço indicado às fls. 111/112), o 

acusado, o Ministério Público e o advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino /MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 113942 Nr: 285-05.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Cabral Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Código n. 113942DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos, etc.[...] A atenta 

leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção 

que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 397, do Código de 

Processo Penal). Explico.Ademais, malgrado a alegação preliminar da 

defesa de ausência de justa causa para oferecimento da denúncia, 

ressalto que, por ora, a exordial acusatória é apta a ensejar a 

angularização da relação processual e de viabilizar o exercício do direito 

de defesa, inexistindo, neste momento, motivos ensejadores para a 

rejeição tardia, eis que a de denúncia narra acontecimentos que se 

amoldam, em tese, às coordenadas dos tipos penais descritos em seu 

bojo.No que se refere à tese arguida pela Defesa, quanto à arguição de 

nulidade do exame juntado aos autos, constato que há confusão com o 

mérito da causa. Diante disso, tal preliminar deve ser examinada 

posteriormente, após realizada instrução criminal.Ainda, em que pese as 

demais teses arguidas pela Defesa, constato que as mesmas se 

confundem com o mérito da causa, assim, não sendo possível o 

conhecimento da matéria em sede de preliminar. Diante disso, tais 

preliminares devem ser examinadas posteriormente, após realizada a 

adequada dilação probatória.Isso posto, afasto as preliminares suscitadas 

pela Defesa e determino o prosseguimento do feito.Assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de outubro de 2020, às 

15h00min. Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).[...]. Às 

providências.Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 139462 Nr: 3352-07.2019.811.0005
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLEVERSON FRANCES DA SILVA, Jamil de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código nº. 139462

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante (Ofício n. 4319/2019/DP 

Diamantino) de ECLEVERSON FRANCES DA SILVA e JAMIL DE ALMEIDA, 

qualificados nos autos, autuados pela prática, em tese, dos artigos 329, 

140, 331 e 163, todos do Código Penal.

 Às fls. 114/115 fora homologado o auto de prisão em flagrante, bem como 

fora concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares, dentre 

elas de não ausentar-se da comarca.

 A Defesa pugnou pela adequação das medidas protetivas, alegando que 

os autuados prestam serviços fora da comarca (fls. 130/131).

 O autuado ECLEVERSON apresentou justificativa às fls. 135 e 138.

 O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 137/138).

 É o relatório. Decido.

 É dos autos que os autuados requerem adequação da medida cautelar de 

proibição de ausentar-se deste Juízo, buscando permissão para 

ausentar-se da comarca sob o argumento de que exercem atividade 

laboral de motorista de carreta com tanque de combustível junto à empresa 

Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis Ltda – EPP, de modo que 

necessitam realizar viagens habitualmente para diversas cidades do 

Estado. Assim, pugnam pela substituição desta por medida cautelar de 

comparecimento em juízo a cada 30 (trinta) dias.

 Em análise aos autos, verifica-se que o pedido merece acolhimento, vez 

que apenas possibilitará que os autuados trabalhem e exerçam profissão 

fora da comarca.

 Diante do exposto, acolho o pedido de fls. 130/131 e AUTORIZO à 

realização de viagens a trabalho e na condição de motoristas, devendo 

comunicar o Juízo tão somente nos casos de viagens superiores a 30 

dias.

 Acolho as justificativas apresentadas às fls. 135 e 139.

 Às providências.

Diamantino/MT, 24 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99795 Nr: 1400-32.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Adolfo da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 Pois bem, ante o exposto, nos termos do artigo 89, §4º, da Lei 9.099/95, 

REVOGO a suspensão condicional do processo ofertada ao acusado.Por 

fim, determino o prosseguimento da ação penal e, desde já, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 

17:30 horas.Intime-se o acusado, o seu defensor, o Ministério Público, e 

as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 411 do CPP).Advirtam as 

testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante 

requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o 

auxílio de força pública, além da multa prevista no artigo 458 e §2º do 

artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem 

prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condenação ao 

pagamento das custas da diligência (artigo 219, CPP).Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que 

residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de 

seu envio.Atualizem-se os antecedentes criminais.Ciência ao Ministério 

Público e ao Advogado constituído.Cumpra-se.Diamantino/MT, 24 de 

janeiro de 2020.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110459 Nr: 2871-49.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/O

 Código n. 110459DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc.O Ministério 

Público denunciou VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA como incurso nas 

sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.Depois de 

recebida a denúncia (fl. 66), o acusado apresentou resposta à acusação 

com pedido preliminar às fls. 73/77.A Defesa pugna pela absolvição 

sumária do acusado, alegando inépcia da peça acusatória (fls. 52/71).Com 

vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo afastamento das 

preliminares arguidas e prosseguimento do feito (fls. 81/85). Em seguida 

vieram os autos conclusos.Eis o relatório. Decido.A atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam 

absolver sumariamente o acusado VALDINEI DE OLIVEIRA SILVA (artigo 

397, do Código de Processo Penal). De início afasto a alegação de inépcia 

da inicial acusatória, pois verifico que a denúncia preencheu os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ainda, em que pese as 

argumentações arguidas pela defesa, constato que as mesmas se 

confundem com o mérito da causa, assim, não sendo possível o 

conhecimento da matéria em sede de preliminar. Diante disso, tal preliminar 

devem ser examinada posteriormente, após realizada a adequada dilação 

probatória.Isso posto, afasto a preliminar suscitada pela defesa e 

determino o prosseguimento do feito.Assim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2020, às 13h00min. 

Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.Na audiência de instrução e julgamento 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, 

o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134848 Nr: 1168-78.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O

 Código n. 134848

DESPACHO

Vistos etc.

 Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Sinop/MT, a fim de que seja 

ofertada a proposta de suspensão condicional do processo ao acusado e 

para que proceda à fiscalização do cumprimento das condições impostas.

Cumpra-se.

Diamantino /MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134554 Nr: 1024-07.2019.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Caju Cardoso - 

OAB:24575/O

 Código n. 134554

DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se despacho anterior.

Às providências.

Diamantino /MT, 24 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141139 Nr: 20-95.2020.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Martins Gomes, Carla Taluani Santos 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539/B

 Intimo o Dr. José Maria Mariano OAB/MT nº 3539-B, (indicado pelo 

denunciado à fl. 93), para que no prazo de 10(dez) dias apresente por 

escrito, defesa prévia nos termos do artigo 55, caput, § 1º e 2º , da Lei nº 

11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108876 Nr: 2007-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 27 de janeiro de 2020, às 13h15min.

 Código n. 108876

Autos n. 2007-11.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Antônio José de Souza.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Admilson de Souza Oliveira e o denunciado Antônio José de Souza.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das autoridades e partes acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do denunciado. Registre-se que as gravações observaram o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. Com 

relação as provas orais, quais sejam a oitiva das testemunhas, não houve 

insurgência da defesa.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Considerando a manifestação da defesa, convalido as 

provas orais produzidas nos autos. Declaro encerrada a instrução 

processual. Abra-se às partes prazo para apresentação das alegações 

finais nos termos do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal. Às 

providências”. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Admilson de Souza Oliveira

 Advogado

Antônio José de Souza

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101144 Nr: 1999-68.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Caetano Limberger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 27 de janeiro de 2020, às 17h30min.

 Código n. 101144

Autos n. 1999-68.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Robson Caetano Limberger.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença da autoridade acima mencionada.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Defiro o pedido retro. Expeça-se Carta Precatória à Comarca 

de Tangará da Serra/MT para que seja realizado naquela Comarca o 

interrogatório do denunciado. Às providências”. NADA MAIS. Encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e 

saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128183 Nr: 2179-79.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warisson Flavio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 128183

DESPACHO

Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101248 Nr: 2096-68.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 101248

DESPACHO

Vistos etc.

 Intimem-se as testemunhas Elionaide Gomes da Silva e Genivaldo e 

Genivaldo José de Almeida (endereço indicado - fls. 111/113), para 

comparecem à audiência designada à fl. 98.

Ademais, expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha Haroldo 

Pinheiro Gonçalves (endereço indicado - fl. 111).

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Diamantino /MT, 09 de janeiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite
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 Cod. Proc.: 120093 Nr: 3314-63.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oedson Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 27 de janeiro de 2020, às 13h30min.

 Código n. 120093

Autos n. 3314-63.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Oedson Aparecido da Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Leandro Parma Timidati; o denunciado Oedson Aparecido da Silva e as 

testemunhas Roosevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento 

Lara.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das autoridades e partes acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva das testemunhas presentes. Registre-se que as gravações 

observaram o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça. A representante do Ministério Público desistiu da oitiva da 

testemunha Karine Soares da Silva.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Karine 

Soares da Silva. Declaro encerrada a instrução processual. Abra-se às 

partes prazo para apresentação das alegações finais nos termos do 

artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal. Às providências”. NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Leandro Parma Timidati

 Advogado

Oedson Aparecido da Silva

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115205 Nr: 919-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geilton Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Código n. 115205

 DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal), determino o prosseguimento do feito.

Designo o dia 21 de outubro de 2020, às 13h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

 Ciência ao Ministério Público e ao Advogado constituído.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de janeiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 95086 Nr: 2453-82.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de representação para apuração de infração administrativa às 

normas de proteção à criança e ao adolescente, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Aécio Ribeiro da Silva, em 

razão do descumprimento das normas previstas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

Às fls. 81/83 sobreveio a sentença, condenado o autor do fato ao 

pagamento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deste município.

Após, aportou-se aos autos manifestação do MPE concordando com a 

proposta de parcelamento formulada pelo réu.

À fl. 112 o MPE pugnou pela extinção do feito em razão da quitação do 

débito.

É o relatório.

Decido.

De análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao parquet quanto à 

extinção do feito, ante a comprovação de quitação do débito pelo autor do 

fato.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Ciência às partes.

P. R. I. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYAN OLIVEIRA FERNANDES OAB - RN15143 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000284-32.2019.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

ALESSIO REQUERIDO: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

Vistos, etc. I- Concedo prazo comum de 10 dias para apresentação de 

alegações finais, após conclusos para sentença. II- Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000865-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000865-47.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: MARCIO ANDRE ORMOND Vistos, etc. Expeça-se mandado 

de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, desde 

que não sejam essenciais para sua habitabilidade, conforme recomenda o 

Enunciado nº. 14 do FONAJE. Caso encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se pessoalmente o executado da penhora para que, 

querendo, se manifeste nos autos (Enunciado nº. 112, FONAJE). 

Independentemente do resultado da penhora, intime-se o exequente para 

que dê prosseguimento à execução, requerendo o que dê direito em 5 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE FRANCISCA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001148-70.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO EXECUTADO: CLARICE FRANCISCA PEREIRA Vistos, etc. A parte 

exequente pugna pela penhora de valores na aposentadoria da executada 

para o adimplemento da dívida, oriunda de contrato de honorários 

advocatícios prestados pelo exequente à executada. Embora o STJ tenha 

fixado entendimento acerca da possibilidade de bloqueio de valores 

recebidos a título de aposentadoria para o pagamento de verbas de 

natureza alimentar, como no caso dos autos, é certo que tal medida deve 

ser interpretada de acordo com cada caso concreto, sob pena de 

comprometer a subsistência da parte que sofrerá o desconto. No caso em 

apreço, vislumbra-se que parte executada recebe R$ 998,00 (novecentos 

e noventa e oito reais) a título de aposentadoria, e a dívida alcança o 

montante de R$ 5.154, portanto, é evidente que a penhora na porcentagem 

requerida pelo exequente comprometerá a subsistência da parte 

executada, que, diga-se de passagem, recebe valor mensal ínfimo. Além 

disso, há outros meios executórios menos gravosos que poderão ser 

requeridos pelo executado, de modo que indefiro o pedido de desconto na 

aposentadoria da executada. Sem prejuízo, intime-se a parte executada 

para que apresente bens passíveis de penhora, em caso de existência, no 

prazo de 05 dias (Art. 774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento. (Art. 774, parágrafo único, CPC), bem como o exequente 

para que dê prosseguimento ao processo, apresentando bens passíveis 

de penhora, no prazo de 05 dias. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-75.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERIDO)

CACIO ALVES PINHEIRO (REQUERIDO)

V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000695-75.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: V. LUCIA DE ARRUDA PINHEIRO - ME, MATHEUS DE ARRUDA 

PINHEIRO, CACIO ALVES PINHEIRO Vistos, etc. I- Concedo prazo comum 

de 10 dias para apresentação de alegações finais, após conclusos para 

sentença. II- Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010899-74.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

DIOGO TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ANA ROSA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

ALLANA CECILIA TEIXEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL O DIVISOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010899-74.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ALLANA CECILIA TEIXEIRA 

ROCHA, ANA ROSA TEIXEIRA, KARINNA TEIXEIRA ROCHA, DIOGO 

TEIXEIRA ROCHA EXECUTADO: JORNAL O DIVISOR Vistos etc. 1. O art. 

134 do CPC, no capítulo referente ao incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, determina que o incidente deverá ser autuado em 

apenso, e não por meio de petição nos autos principais. 2. Além disso, 

para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação aos sócios da empresa executada, deverá o interessado 

providenciar a juntada de certidão simplificada da empresa de acordo com 

o seu registro na Junta Comercial, bem como cópia do último ato societário, 

indicando nome, CPF e o endereço dos sócios da empresa para citação, 

vez que o art. 135 do CPC determina a citação dos sócios para 

instauração do contraditório, devendo o interessado cumprir todos os 

requisitos legais para o deferimento de seu pedido de instauração do 

incidente. 3. Assim, tendo em vista que a parte reclamante não cumpriu 

nenhum dos requisitos necessários para a apreciação e deferimento do 

pedido, indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa. 4. Nada sendo requerido em 20 dias, conclusos para extinção 

por ausência de bens penhoráveis. Intime-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-07.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA MORETI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000706-07.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ROZANIA MORETI ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 - Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISINALVA CALIXTO DE SALES (REQUERIDO)

 

Intimar os procuradores do exequente para dar prosseguimento do feito 

no prazo de 05 de acordo com decisão no id 18933628.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000150-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDINA JOAQUINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-08.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IOHANNA SAMARA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000154-08.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:IOHANNA 

SAMARA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

SCHWAB MATOZO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001123-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARI DE MORAES REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. 1. INTIME-SE o ente público, por 

meio de seu representante judicial (por carga, remessa ou meio 

eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, 

do CPC. 2. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do 

credor, que no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela 

executada seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do 

CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 3 Não havendo impugnação 

não serão devidos honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 

85, § 7º, do CPC. 4. Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-90.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEORLANDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000155-90.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:GEORLANDO DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES 

DE ASSIS POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-75.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-75.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MARCELO 

APARECIDO PINHATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON 

FERREIRA NUNES POLO PASSIVO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-97.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012324-97.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução formulado por Edvan Cerqueira dos Santos através 

do Núcleo de Prática Jurídica da Unemat, argumentando em suma, que há 

divergência nas assinaturas aportadas nos cheques que ensejaram a 

execução. Decido. Em análise dos autos, verifica-se que a irresignação da 

parte executada não prospera. Isto porque, é possível verificar a olho nu 

que as assinaturas aportadas nas cártulas são idênticas. Além disso, não 

há qualquer outro documento nos autos que conste as assinaturas do 

executado, a exemplo de procuração ou documento de identificação 

pessoal para comparar as assinaturas. Além disso, convém mencionar 

que o cheque é ordem de pagamento à vista e possui, em tese, liquidez, 

certeza e exigibilidade. Assim, considerando que a parte embargante não 

demonstrou nenhum vício nas cártulas ou no negócio subjacente que 

ensejou a emissão dos títulos, estes são certos, líquidos e exigíveis. 

Diante do exposto, REJEITO os embargos e reconheço a exigibilidade dos 

valores aportados nas cártulas que ensejaram a execução. Por 

consequência, determino a liberação do valor vinculado ao processo em 

favor da parte exequente, mediante alvará de levantamento. Outrossim, 

considerando a inexistência de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato do RENAJUD em anexo, intime-se a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo por inexistência de bens. Sem prejuízo, 

DEFIRO a expedição de certidão de crédito, conforme Enunciado nº. 75 do 

FONAJE, bem como a inclusão do nome da executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OFILO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001239-34.2017.8.11.0005. REQUERENTE: OFILO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se 

de fase de execução de título judicial/cumprimento de sentença em face 

da Executada OI S/A, tendo as partes apresentado seus cálculos de 

liquidação do valor do crédito que entendem devido à parte exequente, 

visando a consolidação do valor a ser exigido da parte devedora. Com a 

apresentação dos cálculos pela parte exequente, a parte executada 

apresentou impugnação aos mesmos, alegando, em suma, excesso na 

execução. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada não merece procedência. Verifica-se que 

o crédito executado nos autos é considerado extraconcursal, vez que o 

fato gerador da obrigação reconhecida em sentença, qual seja, os 

descontos indevidos na conta corrente da parte autora, ocorreu após o 

deferimento da recuperação judicial, posto que o último desconto ocorreu 

em 07.07.2017, portanto, após 20/06/2016, data do deferimento da 

recuperação. Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”. Portanto, considerando que os 

descontos indevidos cessaram somente em 07/07/2017, ou seja, após o 

deferimento da recuperação, o crédito executado nos autos é 

considerado extraconcursal. O juízo da recuperação judicial, ao homologar 

o plano apresentado pelas empresas do grupo OI, decidiu sobre o 

procedimento a ser adotado para exigência dos créditos extraconcursais, 

cujo grupo o relativo aos presentes autos é integrante, a saber: AVISO 

SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a 

realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por 

objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 

mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar 

Ferreira Viana - Juiz Titular (DESTAQUEI - Parte final - pág. 05/06 - da 

Decisão proferida em 02/05/2018, pelo Juiz Titukar Dr, Fernando César 

Ferreira Viana, nos Autos do Processo Judicial Eletrônico nr. 

0203711-65.2016.8.19.0001 – 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no l ink : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf) Assim, considerando que o crédito 

é extraconcursal, verifica-se da planilha de cálculo da executada não está 

de acordo com a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação, uma vez 

que a atualização dos valores incide até 20.06.2016, parâmetro que é 

aplicável somente para os créditos concursais. Por outro lado, verifica-se 

que os cálculos da parte exequente observaram corretamente o período 

de atualização. Registro que no presente caso não haverá incidência da 

multa de 10% do artigo 523, § 1º, do CPC, uma vez que de acordo com a 

decisão proferida nos autos da recuperação judicial, os créditos 

extraconcursais serão pagos pelo Juízo da Recuperação após a 

liquidação do valor do crédito, mediante a comunicação pelo Juízo de 

origem. Assim, uma vez que a executada OI não realizará depósito nos 

autos, não há como incidir a multa em questão pela ausência de 

pagamento voluntário. Desta forma, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte exequente, para declarar o valor líquido 

atualizado da dívida no montante de R$ 9.444,44. 2 – Preclusa a presente 

decisão, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Recuperação Judicial solicitando o 

pagamento do crédito de R$ 9.444,44 em favor da parte exequente. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010332-33.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

VLI MULTIMODAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MT87830-O 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010332-33.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO - ME EXECUTADO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução 

apresentado pelas executadas VLI MULTIMODAL S/A e FRIBON 

TRANSPORTES LTDA, argumentando, em suma, excesso na execução. 

Trata-se, também, de embargos de declaração interposto pela executada 

VLI MULTIMODAL S/A, argumentando, em suma, omissão na decisão 

proferida ao id. 26474761. Decido. Dos embargos de declaração 

interposto pela ré VLI Multimodal: A executada VLI sustenta que houve 

omissão na decisão de id. 26474761, posto que determinou o bloqueio dos 

ativos da parte Embargante, sob o fundamento de que referida executada 

opôs embargos à execução sem garantir o Juízo, sem, contudo, analisar a 

regular garantia do juízo prestada por meio da juntada da apólice de 

seguro garantia ao id. 26772519 e id. 26869979. Em análise aos autos, 

verifica-se que assiste razão à parte embargante, tendo em vista que 

quando do oferecimento de seus embargos a embargante VLI efetivou a 

garantia judicial por meio da apresentação da apólice de seguro, conforme 

se verifica ao id. 26772519 e id. 26869979. Contudo, considerando que a 

tentativa de bloqueio nas contas da embargante restou infrutífera, 

ACOLHO os presentes embargos tão somente para reconhecer a validade 

da garantia do juízo prestada pela embargante, já que não há valores a 

serem liberados em seu favor. Dos embargos à execução: Em análise aos 

embargos apresentados pelas executadas, verifica-se que ambas alegam 

excesso na execução, sob o fundamento de que a parte exequente 

apresenta valor muito superior ao previsto na decisão executada. A ré 

FRIBON aponta em seus cálculos que a quantia devida é no importe de R$ 

8.341,32, enquanto a executada VLI MULTIMODAL aponta o valor de R$ 

de R$ 8.225,15, sendo certo que a parte exequente executa R$ 11.744,19, 

Em análise aos autos, verifico que assiste razão às embargadas, 

notadamente quando o acórdão proferido nos autos foi bem claro no 

seguinte sentido: - Para carga de 50.380,00 Kg, o valor das diárias 

corresponde a quantia de R$ 1.558,25. - Para a carga de 50.180,00 Kg, o 

valor das diárias corresponde a quantia de R$ 1.552,07. - Para a carga de 

37.280,00 Kg, a sentença foi mantida em seus termos, portanto, o valor 

das diárias corresponde a quantia de R$ R$ 2.309,86. Desta forma, 

somadas as referidas quantias obtém-se o total de R$ 5.420,18, valor este 

que constou expressamente no dispositivo do acórdão proferido. Logo, 

uma vez que a parte exequente executa o valor de R$ 11.744,19, é certo 

que há excesso na execução. Desta forma, este Juízo realizou o cálculo 

de atualização, utilizando para tanto o sítio do TJDF[1], de forma que sobre 

valor de R$ 5.420,18 incidiu correção monetária pelo INPC a partir da 

citação (29/07/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação 

(29/07/2016), cujo termo final da data de atualização foi 02/12/2019, data 

do bloqueio realizado nos autos, obtendo o seguinte valor final: Desta 

forma, ACOLHO os embargos apresentados e reconheço a existência de 

saldo em excesso. Contudo, considerando que ambos os cálculos 

realizados pelas executadas não observaram corretamente o termo final 

de atualização do valor, DECLARO como sendo devido pelas executadas 

à parte exequente a quantia de R$ 8.446.28, valor obtido de acordo com o 

cálculo acima anexado. Desta forma, intime-se a parte exequente para 

requerer o que dê direito, no prazo de 05 dias. P. I. C. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] 

https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000150-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDINA JOAQUINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000150-68.2020.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIEDINA JOAQUINA DE 

SOUZA REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos, etc. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito está 

consubstanciada através do contrato de apólice de seguro pessoal 

contratado pela parte autora junto a ré, com vigência de 05 anos desde a 

data da adesão (17.01.2018) (id. 28552910 - Pág. 1), bem como pela 

fatura de id. 28552907 - Pág. 1, onde demonstra que os valores não estão 

sendo cobrados. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, a 

parte autora não está acobertada pelo seguro contratado, caso ocorra 

qualquer evento que se englobe na cobertura do seguro. Somado a isso, 

não há risco de irreversibilidade na medida, uma vez que caso fique 

demonstrado qualquer causa justificativa para o cancelamento, a ré 

poderá cancelar definitivamente o serviço. Determino que parte autora 

deposite nos autos todos os valores em aberto do prêmio mensal não 

pagos a requerida, em 15 dias, sendo que, após a citação, a requerida 

deverá encaminhar em 30 dias fatura mensal para que a autora possa 

realizar o pagamento do prêmio diretamente a seguradora. Em razão do 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja 

notificada a requerida para que REATIVE, no prazo de 24h, o seguro 

pessoal contratado pela autora, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data 
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registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000153-23.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ADVERSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000153-23.2020.8.11.0005. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ADVERSI 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano, sendo 

prudente aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos 

fatos. É que a autora informa que solicitou o encerramento da conta nº. 

13586-0, agência 0787-0, Banco do Brasil, bem como o cartão de crédito 

vinculado a conta, na data de 11/01/2019, e que após o cancelamento 

continuou recebendo cobranças e, inclusive, teve o nome negativado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Apesar do autor demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, através das cobranças recebidas por 

mensagem de texto, bem como pelo extrato indicando que de fato houve a 

inscrição, não existe qualquer perigo de dano, já que o autor não está 

mais inscrito pelo débito discutido nos autos, junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme observa-se pelo extrato em anexo, além de possuir 

outras restrições conforme extrato apresentado na inicial. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001335-78.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001335-78.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO FRANCISCO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON HOBOLD (REQUERIDO)

CARLA DORALINA SCHUTZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000708-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LINCON BARELLA 

REQUERIDO: ADILSON HOBOLD, CARLA DORALINA SCHUTZ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Sem delongas, trata-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais proposta por Lincon Barella em face de Adilson Hobold e Carla 

Doralina Schutz, argumentando em suma que realizou a compra de pacote 

turístico da empresa NK pescarias, de responsabilidade do primeiro 

requerido, efetuando o pagamento do pacote em conta de titularidade da 

segunda requerida. Entretanto, após o pagamento, o autor foi informado 

pelo primeiro requerido que não seria possível realizar a viagem por 

motivos alheios, fato que culminou com a solicitação do valor pago pelos 

pacotes pelo autor, o que não ocorreu. Posteriormente, o autor tomou 

conhecimento que os requeridos se tratavam de fraudadores, razão pela 

qual requer a devolução do dinheiro pago, bem como condenação dos 

requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. Os 

requeridos, mesmo citados, não comparecem à audiência de conciliação e 

tampouco apresentaram contestação, razão pela qual decreto a sua 

revelia, com base nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do 

CPC. Posto isso, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da 

parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.843,99 

(quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), 

referente ao dano material, quantia que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR os requeridos 

ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), valor que entendo justo diante dos fatos, com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção 

monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da 

Súmula 362 do STJ. Sem custas e honorários, nessa fase processual, a 

teor do art. 54, Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002032-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))
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NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002032-02.2019.8.11.0005. REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Narra a parte autora, que é 

proprietária do veículo marca/modelo NISSAN FRONTIER, S. 4x2, e que em 

30/04/2018 foi solicitado pela própria Requerida para levar o seu veículo 

na agência Nissan - Saga Japan Comercio de Veículos, em razão de 

defeitos nos airbags do veículo. Informa que seu veículo foi vistoriado na 

data agendada, e após análise houve a confirmação do defeito no sistema 

de airbags do motorista e passageiro. Contudo, que por não possuir as 

peças em seu estoque a ré requereu o prazo de 30 (trinta) dias para 

realizar o pedido e então efetuar a troca. Aduz que com o lapso temporal 

de 30 (trinta) dias tentou diversas vezes realizar o agendamento da troca, 

porém, sempre sendo informado da impossibilidade devido a ausência das 

peças. Narra que em 06/10/2018 se acidentou com o veículo NISSAN 

FRONTIER, sofrendo um capotamento na cidade de Rosário Oeste/MT, 

ocasião em que o sistema de airbags não funcionou e o mesmo sofreu 

fortes impactos e dores. No entanto, que apenas em 25/10/2018 a 

funcionária da ré entrou em contato através do WhatsApp, informando 

sobre o novo agendamento para troca dos airbags para o dia 30/10/2018. 

Desta forma, sustenta que houve uma demora de 6 (seis) meses para o 

agendamento e procedimento de troca, o que ocasionou incalculáveis 

riscos à sua incolumidade física, pois foi obrigado a trafegar com o 

sistema de airbags com defeito, sofrendo um acidente de trânsito, ocasião 

onde o airbag não acionou, pugnando assim pela condenação da ré em 

indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de seu 

serviço. Por sua vez, a reclamada suscitou questões preliminares, e no 

mérito alega, em suma, que não é a fabricante do produto, bem como 

jamais perpetrou qualquer ato ilícito em desfavor da parte requerente, e 

que não há responsabilidade solidária entre ele e a fabricante, pugnando 

pela improcedência da ação. Rejeito a preliminar de incompetência deste 

juízo por necessidade de perícia, eis que os elementos de prova coligidos 

aos autos são suficientes para proferir uma decisão segura sobre a 

causa, não sendo necessária a realização de prova pericial para 

comprovação de que houve falha no sistema de airbag, posto que o objeto 

dos autos é dano moral decorrente da demora excessiva da ré na troca 

dos airbags do veículo do autor, após acionamento via recall. A preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela ré, sob o fundamento de que a 

responsabilidade civil deve recair exclusivamente sobre o fabricante não 

merece acolhimento. Primeiro porque a incidência do CDC no caso em 

comento é questão incontroversa. Desta forma, são partes legítimas para 

figurarem no polo passivo da ação de reparação de danos em razão de 

demora excessiva no conserto de veículo com defeito de segurança, tanto 

a fabricante do veículo, responsável pelo defeito na fabricação do 

produto, quanto a concessionária, que promove o conserto do bem, nos 

termos dos artigos 12 e 14 do CDC, razão pela qual a ré é legítima para 

ocupar o polo da ação. Passo a julgar o mérito. É caso de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a inexistência 

de falha na prestação de seu serviço, incumbência que lhe seria atribuída 

até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Da análise dos autos, resta 

comprovado que em 30/04/2018 o autor recebeu um aviso de recall para 

reparo do airbag do lado do motorista e do passageiro, e que a requerida 

solicitou o comparecimento do autor na concessionária no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da chegada da peça, para o conserto do bem, sem 

qualquer ônus ao autor. Contudo, verifica-se que em razão da ausência 

das peças necessárias ao conserto, o autor suportou uma espera de 

quase 06 (seis) meses, e, inclusive, durante o referido lapso temporal, 

chegou a sofrer um acidente com o veículo (em 06/10/2018), conforme se 

verifica do boletim de ocorrência e fichas de atendimento médico juntados 

aos autos, sendo certo ainda que conforme se constata da foto de id. 

25506101 - pág. 5, não houve o acionamento do airbag, nem do condutor, 

nem do passageiro, o que poderia ter sido evitado se a requerida tivesse 

realizado o conserto dentro de prazo razoável. No caso, a conduta ilícita 

da requerida consistiu em não realizar o conserto do veículo no prazo 

previsto na ordem de serviço, ou dentro de um prazo razoável. 

Transcende de meros aborrecimentos do cotidiano, irritação e raiva a 

espera de quase 06 (seis) meses pelo autor para que a ré realizasse a 

substituição da peça do veículo defeituosa. Ademais, considerando que o 

serviço a ser feito era recall da própria concessionária, não se justifica a 

alegação de falta de peças para realizar os reparos necessários, 

tampouco a demora de quase 06 (seis) meses para prestar o serviço. 

Inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano causado. Nesse 

sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECALL DE VEÍCULO. FALTA DE 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REPAROS NECESSÁRIOS REALIZADOS APÓS 90 

DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E DE 

INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Configura falha na prestação de serviços a 

demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de veículo dado a 

reparo, em razão de falta de peças, prazo considerado razoável por 

aplicação analógica do art. 18, § 1º, do CDC (prazo para correção do vício 

do produto). Precedente desta Turma.[1] 2. Não prospera a alegação de 

incompetência do juizado especial, sob o argumento de complexidade da 

causa e necessidade de perícia, vez que o veículojá foi consertado (ID 

2647682). Outrossim, as provas coligidas ao feito mostram-se suficientes 

para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. 

Também não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial, pois a 

petição inicial preenche todos os requisitos legais, consoante art. 330, § 

1º do CPC e art. 14, § 1º da Lei 9.099/95. A ausência de indicação 

expressa do valor pretendido a título de compensação por danos morais 

não enseja o indeferimento da inicial por inépcia. Preliminar afastada. 4. No 

presente caso, a parte autora recebeu aviso de recall para reparo do 

airbag do lado do motorista e do passageiro dianteiro em 11 de maio de 

2017. Narrou a requerente que ao entrar em contato com a concessionária 

o serviço foi agendado para 16 de junho de 2017, mas devido a falta de 

peça a concessionária não fez todos os reparos necessários, colocando 

um adesivo no veículo informando que o airbag estava temporariamente 

desativado. Após mais de 90 dias do chamamento do recall, o conserto do 

automóvel foi finalizado (02/09/17). 5. A par de tal quadro, considerando 

que o serviço a ser feito era recall da própria fabricante, não se justifica a 

alegação de falta de peças para realizar os reparos necessários e muito 

menos a demora de mais de 90 dias para prestar o serviço, situação que 

enseja a compensação por danos morais por implicar diretamente na 

segurança da consumidora ao utilizar o bem por longo período sem o 

devido conserto. Ademais, o aviso de risco que continha na carta enviada 

para a autora gerou grande preocupação na utilização do bem e a demora 

no seu conserto trouxe frustração que em muito ultrapassa o mero 

aborrecimento cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da 

personalidade. 6.O arbitramento do valor da indenização por dano moral 

deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o valor do bem jurídico 

tutelado, os reflexos pessoais da conduta, a extensão e a duração dos 

efeitos da ofensa, bem como a situação econômico-financeira do ofensor. 

Razão disso, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 fixada na origem 

mostra-se elevada e merece ser minorada para o valor de R$ 1.500,00, 

que considero justo e conforme aos critérios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 7.PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E DE 

INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para reduzir o valor da condenação 

para R$ 1.500,00. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo 

de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Sem custas 

adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de 

recor ren te  venc ido  e  de  con t ra r razões .  ( . . . )  (TJ -DF 

07235766820178070016 DF 0723576-68.2017.8.07.0016, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 
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obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Diante desse 

quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela 

deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma 

que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela fundamentação 

acima delineada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

reclamante para: - CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010191-82.2014.8.11.0005. REQUERENTE: AGNALDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EXPRESSO 

SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os 

termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por Agnaldo Alves da 

Silva em face de Vini Vitor Transportes e Turismo LTDA e Expresso São 

Luiz LTDA, argumentando em suma, que realizou a compra de passagens 

com destino a Rio Verde/MS e as requeridas venderam uma passagem 

com destino a Rio Verde/GO. A parte autora narra que no final do ano de 

2013 solicitou junto à primeira requerida, situada no Posto Gil, dois bilhetes 

rodoviários com destino para a cidade de Rio Verde/MS, com saída para o 

dia 29.12.2013, com o intuito de passar o ano novo com a família. Informa 

que na data da viagem, chegou ao Posto Gil e retirou dois bilhetes, com 

embarque previsto para às 20h00min, pela empresa Expresso São Luiz (2ª 

requerida). Argumenta que antes de embarcar perguntou ao motorista se 

o ônibus passaria em Rio Verde/MS, informação confirmada pelo 

motorista. Diante da informação, seguiu viagem e por volta das 05h00min, 

já no dia 30.12.2013, ao acordar percebeu que o ônibus estava subindo 

uma serra, caminho diferente daquele que o autor conhecia, e ao indagar 

ao motorista onde estavam, o motorista o informou que estavam em Goiás 

se dirigindo para Rio Verde. Sustenta que solicitou ao motorista qual seria 

a cidade mais próxima onde poderia parar para retornar a Rio Verde/MS, 

sendo informado que a cidade mais próxima seria Araguaia/GO. Ao 

chegar em Araguaia, o autor informa que tentou resolver o imbróglio junto 

às rés, contudo, sem qualquer êxito, momento em que pegou carona com 

um caminhoneiro até a cidade Rondonópolis/MT e de lá seguiu viagem ao 

destino correto. Informa que a situação lhe causou prejuízo material e 

moral e requer a devida reparação. As requeridas apresentaram 

contestação e informaram que não vendem passagens com destino a Rio 

Verde/MS, sendo culpa exclusiva do autor o imbróglio, requerendo, assim, 

a improcedência do pedido. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que se trata 

de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do 

ônus da prova em favor da autora ante sua hipossuficiência técnica diante 

da ré, a teor do disposto no artigo 6º do Codex Ademais, compete a parte 

autora apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC) e à 

Requerida a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos 

do direito do autor (art. 373, II, CPC). No mérito, a ação é procedente. Isto 

porque, analisando os autos, verifica-se que o autor comprou passagem 

de ônibus convicto de que estaria indo para o destino correto, qual seja, 

Rio Verde/MS, e acabou indo para um destino com nome idêntico, no 

entanto, em Estado diferente, qual seja: Rio Verde/GO. Ou seja, a venda 

da passagem foi feita de forma equivocada pelas rés, e, conforme 

depoimento do autor, não houve qualquer informação destas que o destino 

seria diverso daquele pretendido no momento do embarque, e tampouco 

no próprio bilhete emitido, que constava apenas como destino: Rio Verde, 

sem especificar qual seria o Estado. Quanto ao ponto é imperioso 

mencionar que o Código de Defesa do Consumidor dispõe que a 

informação é um dos direitos básicos do consumidor, vejamos: Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Além disso, a 

responsabilidade dos fornecedores de serviços, pelos danos causados 

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes e inadequadas sobre a fruição e 

riscos, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14 do CDC, e aplica-se 

perfeitamente ao caso. Ademais, considerando a natureza da atividade 

exercida pelas rés (compra e venda de passagens e fornecimento de 

transporte), é evidente que há uma necessidade ainda maior de se prestar 

informações adequadas sobre o destino, com menção ao nome da cidade 

e estado em que o consumidor será levado, até mesmo para que 

situações como ocorreu no caso dos autos não aconteçam, já que no 

Brasil existem inúmeras cidades com nome idênticos. A ausência de 

informação das rés, no ato da compra das passagens, fez com que 

dormisse em um lugar e acordasse há quilômetros de distância da cidade 

que pretendia ir, e que inclusive pagou para ir. Portanto, é notório o ilícito 

praticado pelas rés. No tocante ao dano moral, este decorre de todo o 

transtorno experimentando pelo autor, que estava na expectativa de 

passar o ano novo com seus familiares, e teve seu plano frustrado em 

razão da irresponsabilidade das rés, que, inclusive, não prestaram 

qualquer tipo de assistência, após o autor verificar que estava indo para 

destino diverso. Convém mencionar, inclusive, que o autor precisou pedir 

carona a desconhecidos, para chegar até cidade que tinha transporte com 

destino a Rio Verde/MS, uma vez que no local em que o motorista do 

ônibus da segunda requerida desembarcou o autor não havia nenhum 

ônibus que fizesse a linha direta até o seu destino. É evidente, portanto, 

que o autor experimentou danos em seus direitos de personalidade (art. 5, 

inciso X, CF) que ultrapassam os limites considerados razoáveis. Diante 

do exposto, havendo o ato ilícito da requerida, e verificado que as rés 

atuaram de forma irregular, causando prejuízo ao consumidor, o dever de 

indenizar é inconteste. No entanto, é de se observar que essa 

condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, 

de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestímulo a 

novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de 

vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado 

a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que 

não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de 

não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Aliás, a indenização pelo 

dano moral, neste caso, serve de alerta à requeridas para que revejam 

sua política de atuação. Assim, de acordo com os comentários acima, 

arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além 

disso, o autor também faz jus à indenização pelos danos materiais 

sofridos, representados pelos bilhetes rodoviários que teve que comprar 

para chegar ao destino correto, bem como referente ao valor da refeição 

que fez antes do embarque para o destino correto (Rio Verde/MS), que 

estão devidamente comprovados nos autos (id. 4110001 - Pág. 3 e id. 

4110001 - Pág. 4). Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial 

para: a) CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização pelos danos materiais, no importe de R$ 145,18 (cento e 

quarenta e cinco reais e dezoito centavos), quantia que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 
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1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a 

partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do 

STJ. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 128/2019

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ DE 

DIREITO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 CONSIDERANDO:

O deferimento da permuta entre a servidor Priscila J ulliana Leite da Silva, 

matrícula 14324, analista judiciário da Comarca de Cuiabá com a servidora 

Lidiane Memória Campos, analista Judiciária, matrícula 13220, através do 

Ato nº 1.672/2019-CM

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidor a Priscila Juliana Leite da Silva, matrícula 

14324, analista judiciário, na Central de Arrecadação a partir desta data .

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 18 de dezembro de 20 19.

CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES

Gestor a Geral

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

Decisão

Sindicância nº 7578-27.2017.811.0037

Código 197590

Vistos, etc.

Trata-se de sindicância investigatória instaurada para averiguação da 

conduta funcional da servidora L. M. C. L. T. B, Técnica Judiciária, 

especificamente a violação do dever funcional descrito no artigo 143, 

incisos I e X, e prática da infração disciplinar disposta no artigo 144, inciso 

XV, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato 

Grosso (Lei Complementar nº 04/90).

O fato objeto de apuração iniciou-se em razão da comunicação formulada 

pela servidora Lidiane Memória Campos, Gestora Judiciária da 4ª Vara 

Cível à época, noticiando que a requerida tratava de assuntos particulares 

durante o horário do expediente e que também poderia estar cumprindo 

carga horária aquém da estabelecida legalmente e em desconformidade 

com laudo de readaptação de função (fls. 06/08).

Ao receber a notícia, foram solicitadas informações ao Tribunal de Justiça 

acerca da situação funcional da servidora; contudo, não houve resposta 

(fls. 16/20).

Na sequência, foi determinada a notificação da servidora para apresentar 

justificativa ou esclarecimentos sobre os fatos, nos termos do artigo 13, § 

3º, inciso I, do Provimento nº 05/2008-CM (fls. 21/23).

Com a apresentação das informações preliminares às fls. 25/30, foi 

determinada a instauração da sindicância para melhor elucidação dos 

fatos, nos termos do artigo 18 do Provimento nº 05/2008-CM (fls. 31/32).

Constituída a Comissão Processante, a requerida foi notificada (fl. 137) e 

apresentou as informações, oportunidade em que alegou excesso de 

processos e falta de condições do ambiente físico na vara em que 

trabalhava, bem como que muitas vezes chegava ao local e sua mesa e 

computador estavam ocupados, razão pela qual "acabava resolvendo 

coisas particulares".

Quanto à falta de cumprimento da carga horária alegou que possui direito 

à readaptação funcional pelos seus problemas de saúde, razão pela qual 

não pode ser punida, eis que "a perícia mencionava informalmente que o 

seu pedido de readaptação provavelmente seria deferido e que 

aguardasse notificação oficial" e que "sempre saía da perícia sem saber o 

resultado" (fls. 138/144).

A Comissão Processante requisitou informações à Central de 

Administração acerca da quantidade de faltas que a sindicada possui (fl. 

160), o que foi relatado detalhadamente pela Gestora Geral da Comarca, 

demonstrando que a mesma possui em seu banco de horas o débito de 

698 horas e 15 minutos (fls. 164/166).

Realizada a inquirição das testemunhas e o interrogatório da sindicada 

(fls. 199/203), a Comissão Processante elaborou termo de indiciamento 

convertendo a sindicância investigatória em disciplinar, atribuindo à 

requerida somente a responsabilidade pela violação do dever descrito do 

artigo 143, inciso X, da Lei Complementar 04/90 (fl. 204).

Devidamente citada, a sindicada permaneceu inerte (fls. 206/208), razão 

pela qual a Comissão Processante apresentou relatório concluindo pela 

ocorrência da violação do dever funcional de assiduidade e pontualidade 

ao serviço, previsto no artigo 143, inciso X, da Lei Complementar Estadual 

nº 04/1990, pugnando pela aplicação da pena de suspensão de 30 (trinta) 

dias (fls. 209/212).

Na sequência, aportou aos autos decisão do Presidente do Tribunal de 

Justiça, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, proferida nos 

au tos  do  Ped ido  de  P rov idênc ias  n .  42 /201 5  ( C I A 

0093866-60.2015.8.11.0000) autorizando a "readaptação de função" da 

servidora referente aos laudos periciais de n. 287596 e 301467, bem 

como encaminhando cópias das decisões da Vice-Diretoria Geral do TJMT 

que deferiram a readaptação de função referente aos demais laudos (fls. 

214/221).

Após, a defesa da requerida apresentou suas alegações finais, pugnando 

pelo reconhecimento das faltas atribuídas à mesma como justificadas 

durante o período de readaptação. No mérito, requer a extinção da 

sindicância por entender ser desproporcional a penalidade de suspensão 

(fls. 222/228).

É o relato. Decido.

 As provas constantes dos autos demonstram que o relatório de fls. 

209/212 merece ser rejeitado, nos termos do artigo 195 da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90 que estabelece que "o julgamento acatará 

o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos". 

Vejamos:

No caso em tela, foi instaurada a sindicância investigatória para apuração 

de eventual violação dos deveres funcionais descritos no artigo 143, 

incisos I e X, e prática da infração disciplinar descrita no artigo 144, inciso 

XV, ambos da Lei Complementar nº 04/90 (Portaria n. 043/2018 – fls. 

04A/04Av).

Encerrada a instrução e produzidas as provas, a Comissão Processante 

deliberou pelo indiciamento da sindicada somente pela violação ao dever 

funcional descrito no artigo 143, inciso X da Lei Complementar 04/90 (fls. 

199/203).

Infere-se do procedimento que a servidora encontrava-se com problemas 

de saúde e em acompanhamento médico, razão pela qual se submeteu a 

diversas inspeções médicas no período de 15.08.2016 a 21.07.2018, 

oportunidade em que foi concedida à mesma a readaptação de função por 

cinco vezes, havendo redução de carga horária somente em duas 

ocasiões.

Segundo apurado, a carga horária atribuída à servidora é de 08 horas 

diárias, nos termos do artigo 7º, § 1º, da Resolução n. 018/2014-DTP (fl. 

85), por ser beneficiária de incorporação aos seus vencimentos de 

vantagens de cargo de chefia desde 17.04.2000 (conforme ficha 

funcional de fl. 103v).

Contudo, no decorrer do período supracitado cumpriu apenas 04 horas 

diárias, por entender válido o atestado passado por seu médico particular 

que recomendava a redução de sua carga horária pela metade.

Ocorre que, ao submeter-se à inspeção perante a Perícia Médica da 

Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso – SAD/MT - a 

servidora não teve seus atestados médicos integralmente considerados 

eis que em nenhuma ocasião foi acatada a redução de carga horária pela 

metade, havendo apenas redução de duas horas de carga horária em 

duas oportunidades, ficando a requerida com grande débito de horas não 

trabalhadas.

A respeito da readaptação e da licença médica para tratamento de saúde, 

a Lei Complementar 04/90 assim dispõe:

"Art. 30. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições 

e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§ 1° Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 

aposentado, nos termos da lei vigente.

§ 2° A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições 

afins, respeitada a habilitação exigida.
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§ 3° Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento 

ou redução de remuneração do servidor."

"Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a 

pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da 

remuneração a que fizer jus.

Art. 230. A Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde será 

feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou por 

Junta Médica Oficial, conforme se dispuser em regulamento.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na 

residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar 

internado.

§ 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o 

servidor, será aceito atestado passado por médico particular.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois 

da homologação pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade.

§ 4º No caso de não ser homologado a licença, o servidor será obrigado a 

reassumir o exercício do cargo, sendo considerado, como de faltas 

justificadas, os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse 

motivo, ficando, no caso caracterizado a responsabilidade do médico 

atestante."

Outrossim, visando regularizar a emissão de atestado médico, licença 

médica, e seu respectivo fluxo, a Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso editou a Portaria n. 331/2014 que assim resolve:

"Art. 1º - Delegar à Divisão de Serviço Social a conferência e validação, 

pelo Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, do pedido de licença médica 

para tratamento de saúde dos servidores efetivos, à vista de laudo médico 

oficial homologado pela Perícia Médica da Secretaria de Estado de 

Administração de Mato Grosso – SAD/MT, a partir do: [...]

II – 16º (décimo sexto) dia de afastamento, para os servidores das 

seguintes Comarcas: [...] Primavera do Leste [...]"

"Art. 8º - Nas comarcas que não dispõem do Sistema Biométrico de 

Registro de Ponto, é responsabilidade do Gestor-Geral o lançamento do 

atestado e laudo médico pericial na Página do Servidor, no prazo máximo 

de cinco (5) dias úteis, devendo constar os seguintes dados: I – nome do 

servidor; II – tipo da licença; III – o número do CID da enfermidade, quando 

autorizado pelo servidor; IV – número de dias e período do afastamento. 

Parágrafo único. O atestado e licença médica deverão ser digitalizados e 

anexados na Página do Servidor."

"Art. 10. Em se tratando de laudo médico pericial, o procedimento será o 

previsto no artigo 8º desta Portaria."

Em sua defesa a servidora argumenta que, ao apresentar-se perante a 

Perícia Médica, não tinha conhecimento imediato de seu resultado oficial e 

que "geralmente a perícia mencionava informalmente que o seu pedido de 

readaptação provavelmente seria deferido e que aguardasse notificação" 

(fl. 141v/142).

 A esse respeito, relatou ainda que:

"O relatório com o resultado da perícia era enviado muito tempo depois da 

realização do exame, diretamente ao Departamento de Recursos Humanos 

do TJMT e que esse departamento ficaria encarregado de notificar o fórum 

de Primavera do Leste, para que este pudesse informar a requerida sobre 

o resultado da perícia.

Contudo, o único resultado de perícia que tomou conhecimento foi da 

perícia realizada em 4 de maio de 2017 (LD 287596) e que só chegou ao 

seu conhecimento com uma notificação em 03 de agosto de 2017, com a 

observação: ‘sem redução de carga horária’.

Em novembro de 2017 tomou conhecimento do resultado de outras 

perícias (LD 289496 e LD 287596). Na LD 289469 havia sido deferida a 

readaptação, mas sem mencionar redução de carga horária e na LD 

289496, foi deferida uma readaptação de redução de 02 horas na sua 

carga horária."

In casu, não há dúvidas quanto ao direito à readaptação funcional da 

servidora em razão de seus problemas de saúde, eis que já autorizado 

pelo Tribunal de Justiça, conforme se verifica da decisão presidencial de 

fls. 214/216.

O ponto controvertido que se apura é se houve desvio de conduta 

funcional da servidora em razão do cumprimento de sua jornada de 

trabalho reduzida e em desconformidade com os laudos periciais, o que 

gerou inúmeras faltas em desfavor da mesma.

In casu, analisando as provas produzidas nos autos e considerando todos 

os períodos em que ocorreu a readaptação de função da requerida, 

conclui-se que a mesma agiu com negligência por diversas vezes ao não 

cumprir integralmente sua carga horária, estando em débito com o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso no total de 692 horas e 15 minutos, equivalente 

a 86,5 dias de faltas, levando em conta a carga horária integral da 

servidora, qual seja, de 08 horas diárias.

A esse respeito, ao ausentar-se várias vezes de forma injustificada ao 

trabalho cometeu ato reprovável, que vai de encontro aos princípios da 

moral individual, social e funcional descritos na Lei Complementar n. 

112/2002 (Código de Ética Funcional do Servidor Público Estadual).

Tal norma dispõe em seu artigo 2º, inciso XIV, que: "toda ausência 

injustificada do servidor público de seu local de trabalho é fator de 

desmoralização do serviço público estadual, o que quase sempre conduz 

à desordem nas relações humanas."

Não por acaso, referido Código traz ainda em seu artigo 4º, inciso XI, que: 

"São deveres fundamentais do servidor público: [...] XI - ser assíduo e 

frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao 

trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema".

Ainda, por deixar de cumprir sua carga horária na integralidade, a 

servidora deve indenizar ao erário pelas faltas registradas, conforme 

estabelece o artigo 44 da Lei Federal n. 8112/90:

"Art. 44. O servidor perderá:

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;

 II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências 

justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas 

antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês 

subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata." 

Grifos nossos

Importante consignar que o desconto da remuneração da servidora não se 

trata de penalidade antecipada, mas sim de indenização ao erário por 

recebimento de quantia indevida, que deve ocorrer independentemente de 

processo, nos termos do § 1° do artigo 66, § 1º, da LC n. 04/90: 

"Independente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de 

quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de 

responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis."

Nesse compasso, a conduta noticiada pode configurar, a princípio e em 

tese, violação ao artigo 143, inciso X, da LC 04/90, que estabelece o dever 

do funcionário em ser assíduo e pontual ao serviço, bem como abandono 

de cargo (art. 165, da LC 04/90), ambas passíveis de aplicação da 

penalidade de demissão, nos termos do artigo 159, incisos II e III, do 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

 Logo, ante a representação não ser manifestamente descabida ou 

improcedente, bem como por veicular fatos capazes de gerar aplicação de 

penalidade administrativa, a apuração da sua conduta funcional mediante 

processo administrativo é medida que se impõe, nos termos do artigo 11 

do Provimento nº 005/2008/CM.

Forte nesses fundamentos, DETERMINO a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar contra a servidora L. M. C. L. T. B., para 

apuração da violação ao dever funcional descrito no artigo 143, inciso X, 

bem como da conduta descrita no artigo 165, ambos da LC 04/90, nos 

termos do artigo 10, inciso III, do Provimento nº 05/2008-CM.

Nomeio para compor a Comissão Processante os servidores Marina 

Soares Vital Borges, Eloina Maria Bomfim e Nelson Luiz dos Santos, sob a 

presidência da primeira servidora, expedindo-se Portaria, nos termos do 

artigo 16 do Provimento nº 05/2008-CM.

Determino a expedição de ofício ao Coordenador do Departamento de 

Recursos Humanos para que proceda ao desconto da remuneração da 

servidora referente às faltas registradas no período de 15.08.2016 a 

21.07.2018, bem como proceda às devidas providências referentes à 

anotação das faltas em sua ficha funcional.

Para tanto, instrua-se o referido ofício com cópia da presente decisão e do 

relatório da Gestora Geral de fl. 166 para que o ressarcimento ao erário 

ocorra em parcelas mensais não excedentes à décima parte da 

remuneração, nos termos do artigo 66, caput, da Lei Complementar 

Estadual n. 04/90.

Ainda, expeça-se ofício ao Coordenador de Recursos Humanos 

solicitando informações acerca das providências adotadas em razão da 

determinação presidencial de n. 1883/2019-PRES, cujo expediente foi 

distribuído sob o CIA de n. 0051559-52.2019.8.11.0000.

 Intime-se a servidora requerida pessoalmente acerca da presente 

decisão e encaminhe-se cópia da portaria instauradora à 

Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos 

(artigo 30 do Provimento nº 05/2008-CM).

Comuniquem-se os membros da Comissão Processante através do e-mail 

funcional.
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Cumpra-se. Às Providências.

 Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006618-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA OAB - RS56757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a advogada da parte autora, Senhora MARIA MARGARIDA JUNG 

FERREIRA OAB/RS 56757 para que proceda a distribuição da Carta 

Precatória (id. 28466758) no sistema e-proc TJRS, conforme informação 

do juízo de Cerro Largo (id. 28619277).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001512-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

querendo, impugnar a contestação apresentada, bem como da audiência 

de instrução e julgamento desiganada para o dia 19/11/2020 às 16h:15min 

a ser realizada no Gabinete da 1ª Vara desta Comarca e para comparecer 

na Oficina de Pais e Filhos que se realizará em 21/03/2020 às 13horas na 

UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

OBSERVAÇÃO: Na Oficina de Pais e Filhos as partes deverão comparecer 

acompanhados de seus filhos mencionados dos autos desde de que 

sejam maiores de 07 anos. Crianças menores de 07 anos devem 

comparecer apenas se os pais não tiverem com quem deixar para 

comparecer a Oficina.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006302-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 25/03/2019 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004041-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. B. (REQUERENTE)

M. M. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. B. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004041-69.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: JOAQUIM PIMENTEL DE BRITO, MARINA MAZETTO 

PIMENTEL DE BRITO REQUERIDO: THAYSSA MAYARA BORGES 

MAZETTO Vistos etc. Primeiramente, registro que a requerida foi citada 

pessoalmente, deixando decorrer o prazo para a apresentação de defesa 

(Num. 18054388 - Pág. 1). Determino a complementação do estudo 

psicossocial com a realização do mesmo no endereço da requerida (ID 

Num. 18054388 - Pág. 1), no prazo de 40 dias, pela equipe técnica desse 

Juízo. Sem prejuízo, designo audiência para a oitiva dos autores, da 

requerida e das testemunhas para o dia 11/06/2020 às 15h30min. Fixo o 

prazo de dez dias para as partes arrolarem suas testemunhas. 

Intimem-se, orientando-se, ainda, a requerida para que, não possuindo 

condições de constituir um advogado, dirija-se à Defensoria Pública para 

assistência jurídica e indicação das suas testemunhas. Dê-se ciência. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29/01/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126113 Nr: 8675-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM, FÁBIO WILLIAM MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que há débito tributário estadual pendente junto à PGE em 

nome da de cujus, conforme certidão em anexo, a fim de encerrar o 

presente feito, designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2020 às 

14h15min.

Intime-se o inventariante para comparecimento, bem como para que quite 

as dívidas junto ao Estado, a fim de que seja juntada a certidão negativa 

estadual e a partilha possa ser homologada.

Intimem-se TODOS para comparecimento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste – MT, 22/01/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 218184 Nr: 7867-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGENTES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE TIRO DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, ante todo o exposto, entendo que a frequência e permanência 

de menores de idade no clube de tiro deve ser facultado aos pais ou 

responsáveis, observadas as instruções de segurança do local.Diante do 

parecer acima proferido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Sem custas, nos moldes do artigo 141, §2º, do 

ECA.Publicada e registrada no Sistema Apolo.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Primavera do Leste, 20 de setembro de 

2019.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102657 Nr: 2002-63.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 113 de 877



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE PEREIRA SANTANA, OZEIAS 

GABRIEL SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FAVERO DA SILVA - 

OAB:14.579/MT, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 

13.049, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674, REJANES DELI 

ZEN VISNIESKI - OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Considerando o alegado na petição de p. 108/110, precisamente quanto a 

não intimação do advogado de Ozeias Gabriel Santana Gomes, esclareço 

que este consta no Apolo como herdeiro e quando a secretaria envia a 

decisão para publicação não se sabe o motivo, mas o sistema não publica 

para herdeiros, publicando tão somente para autor e réu, mesmo que 

escolha a opção intimação das partes, deste modo, para que o causídico 

possa receber as intimações, alterei na data de hoje o cadastro de seu 

constituinte, fazendo constar o nome do senhor Ozeias como requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006302-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

interlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006302-07.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ANTONIO DIVO VIEIRA Vistos etc. Considerando que não houve até o 

presente momento tentativa de conciliação em audiência com esta juíza e 

tendo em vista que deve ser, a todo tempo, buscada a composição entre 

as partes, designo audiência de conciliação para o dia 20/08/2020 às 

16h15min. Observe-se o endereço do requerido fornecido no Id retro. 

Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30/01/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005988-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005988-61.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE INVENTARIADO: MARIA 

DE LOURDES DA SILVA Vistos etc. Intime-se pessoalmente a autora para 

atender a decisão inicial, requerendo o que entender de direito, por meio 

da Defensoria Pública, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 30/01/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006793-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a peição 

juntada no Id 28524083, requereno o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006793-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para apresentar as contrarrazoes ao recurso de 

Apelaçã juntada no Id 28524083, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAENNA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Autos nº 1000394-32.2019.8.11.0037 

- PJE Ação de Obrigação de Fazer Requerente: Kaenna Silva Soares 

Requerida: Sul América Companhia de Seguro Saúde Vistos etc. 

Intimem-se as partes para manifestarem interesse na sessão de 

mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias, bem 

como a parte requerida para manifestar-se sobre a petição e documentos 

inclusos (ID. 24328353), em idêntico prazo. Expirado o prazo, conclusos 

para manifestação quanto a penhora, eventual expedição de alvará e 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LONARDONI NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENOQUE SALVADOR DE ARAUJO SOBRINHO OAB - CE27621 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000073-31.2018.8.11.0037 

Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais Requerente: 

Eduardo Lonardoni Nicolau Requerida: Construtora Souza Reis Ltda. 

Vistos etc. A parte requerida arguiu, em preliminar de contestação, a 

ilegitimidade passiva ante a responsabilidade da autarquia federal 

denominada Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. A 

pretensão defensiva fundamenta-se na ausência de previsão, no contrato 

administrativo nº 50611.003750/2016 -99, firmado entre a contestante e o 

DNIT, da obrigação de a empresa demandada sinalizar rodovia, uma vez 

que, em paralelo ao Programa CREMA, o DNIT, em 2012, instituiu o 

Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária BR-LEGAL, que 

objetiva implantar e manter nas rodovias federais sinalização horizontais, 

vertical e suspensa, dispositivos de segurança viária e serviços 

relacionados à área de engenharia de trânsito. Ressalta, ainda, que a 
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obrigação relativa à construção da rotatória foi executada em junho/2017, 

logo, na data do acidente, a empresa requerida já tinha finalizado a obra. 

Indicando a parte requerida o sujeito passivo da relação jurídica discutida, 

o autor recusou a indicação, não promovendo a alteração da petição inicial 

para a substituição do réu, conforme facultado pelo §1º do artigo 339 do 

Código de Processo Civil. O caso concreto amolda-se à hipótese de 

litisconsórcio passivo facultativo, motivo pelo qual tem o autor a faculdade 

de acionar apenas a construtora responsável pela obra, sem que haja a 

possibilidade de impor-lhe qualquer sanção processual, ressalvado, 

evidentemente, o risco da improcedência do pedido em relação ao 

particular. Não há, de fato, viabilidade da inclusão forçada da autarquia, 

tampouco de reconhecimento da ilegitimidade passiva da construtora, eis 

que os fundamentos para tal declaração constituem matéria de mérito, já 

que demandam a apuração do contexto do contrato administrativo, 

eventual conclusão da obra e responsabilidade pela sinalização. A 

construtora tem, na verdade, legitimidade processual para figurar no polo 

passivo da ação, fato que não significa reconhecimento da 

responsabilidade material pelo evento danoso, cuja apuração será 

efetuada no momento processual oportuno. Nesse sentido: AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM RODOVIA EM OBRAS. 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE CULPA 

EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no 

AREsp 978.431/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017) Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. Da declaração de saneamento Presentes todas 

as condições da ação e os pressupostos processuais. Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos Fixo os 

pontos controvertidos: 1) ausência de sinalização na rodovia, 

especificamente no local do acidente; 2) responsabilidade pela 

sinalização; 3) causa determinante do acidente; 4) condução do veículo 

com farol baixo em via sem iluminação; 5) velocidade empregada pelo 

autor na condução da motocicleta; 6) ausência de observância da 

sinalização que informava a construção da rotatória. da questão relevante 

de direito para o mérito A configuração da responsabilidade civil. do 

deferimento de provas e ônus processuais das partes Indefiro a produção 

de prova pericial ante o lapso temporal decorrido, fato que torna inviável a 

realização da perícia. Defiro a produção de prova oral (depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas). As partes devem ser 

intimadas pessoalmente para comparecerem à audiência a fim de 

prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso caso 

não compareçam ou, comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, 

§1º). Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Das providências derradeiras Como providência preliminar à 

análise da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de instrução e julgamento para a data 

de 25 de março de 2020, às 15h00min. Intimem-se os causídicos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000435-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU FROELICH (REQUERENTE)

FERNANDO OLESIAK FABRIS (REQUERENTE)

CANISIO FROELICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para providenciar o pagamneto das custas e 

taxas processuais conforme determinado na decisão do Id 28448097. Bem 

como intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça - citação da parte requerida Mantiqueira Alimentos Ltda -através 

de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ 

(publicado no DJE 10041), a qual deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão do Id 28448097.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000440-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. G. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DE GOIS OAB - 017.619.721-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1000440-84.2020.8.11.0037 

Ação de Indenização por Danos Morais Requerente: Bella de Gois 

Nogueira Requerida: LATAM Airlines Brasil Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar o seu comprovante de viagem (passagem aérea), 

documento indispensável à propositura da ação (CPC, art.320), em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Outrossim, a 

parte autora reside em bairro nobre nesta cidade e relata viagem em alta 

temporada, para região turística no Brasil (Salvador-BA), presumindo-se, 

em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, intime-se a parte 

autora para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, 

no prazo acima apontado, para apresentação de documento, nos moldes 

do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000760-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1000760-76.2016.8.11.0037 

Ação de Exibição de Documentos Requerente: Irineu Francisco Rotili 

Requerido: Banco do Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de exibição de 

documentos, proposta por Irineu Francisco Rotili em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte 

autora, em síntese, que realizou diversas operações de custeio agrícola e 

solicitou fotocópia dos extratos, slips e contas gráficas das operações 

das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 90/00042-0, 90/00010-2, 89/01336-0, 

88/02347-8 e 88/016639-0 e demais que houver em seu CPF, para que 

fosse verificada a eventual incidência de juros e encargos indevidos, 

havendo recusa na apresentação. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, sustentando que 

os documentos não foram negados, sendo necessário diligenciar 

internamente para a localização dos arquivos (ID.5837359). A instituição 

bancária apresentou fotocópias dos documentos solicitados. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Nos termos do artigo 381, do Código de Processo 

Civil, “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I 

- haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 
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possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Há que se registrar, 

ainda, que na petição, “o requerente apresentará as razões que justificam 

a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os 

fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1º O juiz determinará, de 

ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção 

da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter 

contencioso. § 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a 

inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 

3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no 

mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a 

sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4º Neste 

procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão 

que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente 

originário.” (CPC, art. 382). Sob tal conjuntura legal, há que se reconhecer 

a plena adequação do pleito, manejado em caráter preparatório, eis que os 

documentos cuja exibição se postula foram suficientemente 

individualizados na petição inicial, com a precisão dos fatos sobre os 

quais a prova irá recair, promovida em face da instituição bancária 

responsável pela formalização do negócio jurídico. Outrossim, os 

documentos, por seu conteúdo, são comuns às partes, sendo 

inadmissível, por expressa disposição legal, a recusa à exibição à parte. 

Por fim, a parte requerida, após regular citação, apresentou os 

documentos solicitados. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL. 

Inexistindo comprovação de negativa de requerimento administrativo, pelo 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001290-12.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação ordinária nº 234/2003, 

com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento 

contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, arguindo 

preliminar de ausência e interesse de agir, em face da manutenção dos 

efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios 

entabulado entre as partes, bem como prescrição, ante o transcurso do 

prazo de 5 (cinco) anos entre a realização do negócio jurídico e seu 

questionamento em juízo. Suscitou a carência da ação pela inexistência de 

direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, uma vez que o 

pedido se origina de causa de pedir desamparada na lei processual civil 

vigente. No mérito, sustentou a impossibilidade de discussão dos 

honorários advocatícios, em sede de arbitramento, ante a disposição 

contratual de termo ainda não atingido. Alternativamente, protestou pela 

fixação do valor mínimo previsto na tabela de referência para os atos 

praticados (Num.22769977). A parte autora impugnou a contestação, 

refutando a arguição relativa ao valor da causa, consignando que, diante 

da própria natureza da ação (arbitramento), o valor da causa só será 

conhecido, em sua dimensão correta, ao final da ação. Quanto a 

prescrição ou decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido 

firmado em 2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação 

de serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que 

afasta a alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou 

que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há 

que se cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num.24533098). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da Prejudicial de Mérito – Prescrição A parte demandada 

sustenta a ocorrência da prescrição, arguido que o contrato de prestação 

de serviços advocatícios foi firmado em 2001, período a partir do qual 

deveria ter pleiteado eventual nulidade da cláusula tido como abusiva, 

ensejando a prescrição após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, 

sendo verificada a prescrição em 2006. Todavia, o prazo prescricional 

para cobrança de honorários advocatícios é de 5 anos, nos termos do art. 

25 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 206, §5º, II, do Código 

Civil, contados a partir do término da relação contratual, conforme 

jurisprudência dominante[1]. Como se pode notar, o mandato foi revogado 

após 9 (nove) anos de labor, em 08.03.2013 (Num.12096464-Pág.2), 

sendo a ação proposta em 08.03.2018, ou seja, antes do transcurso 

integral do prazo prescricional. Destarte, afasto a prejudicial arguida. Do 

mérito em sentido estrito A questão controvertida cinge-se à eventual 

subsistência do débito decorrente da rescisão unilateral de contrato de 

prestação de serviços advocatícios, nos moldes da legislação de 

regência. Para efeito de contextualização, registro o posicionamento 

firmado em sentenças precedentes, com a fixação da tese de ausência de 

interesse de agir, decorrente do fato do causídico haver pactuado, como 

forma de remuneração pelos trabalhos prestados, o recebimento mediante 

honorários de sucumbência (cláusula pro-labore), sendo que na hipótese 

de rescisão unilateral também constava do instrumento obrigacional ser 

devida a remuneração mediante eventual percepção dos honorários de 

sucumbência, evidentemente condicionada ao êxito da ação (Cláusula 

13ª). Transcrevo: “Há óbice ao prosseguimento da relação jurídica 

processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com efeito, o 

interesse de agir, como condição da ação, é requisito indispensável ao 

exercício do direito de ação, ou, na linguagem do processualista Humberto 

Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos preliminares, cuja 

inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento do mérito”. 

(p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o binômio 

necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 
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Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-labore válida, em havendo rescisão unilateral 

pela instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários 

advocatícios pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA 

DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo , devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas da 

contratualmente estabelecida, o Tribunal passou a fixar como devidos 

honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da Lei nº 

8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com especial 

registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho profissional 

“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele 

diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, 

analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá 

instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[2] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 

presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[3] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, temos que não há 

impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo 

como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, 

sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o 

arbitramento da referida verba em juízo. Como se revela do feito, a parte 

autora laborou nos autos da Ação Ordinária nº 234/2003, com valor da 

causa atualizado em R$ 12.166.678,34 (doze milhões, cento e sessenta e 

seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), 

sendo o feito distribuído na Comarca de Poxoréu (MT), por 9 (nove) anos. 

Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial em recurso de relatoria do 

Ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sopesando o “trabalho 

realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por bem arbitrar a título de 
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honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”[4] Portanto, 

reputo satisfeitos os requisitos legais para a fixação da verba honorária, 

nos moldes do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do 

Código de Processo Civil, conforme acima exposto. Dispositivo Isso posto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado por João Oliveira de 

Lima em face de Banco do Brasil S/A e condeno a respectiva instituição 

bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual 

(REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 11/05/2018). Julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

na proporção de 80% para a parte autora e 20% para a parte requerida. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] N.U 

1000218-65.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019 [2] 

REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012 [3] 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), Min. Luis Felipe 

Salomão [4] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-60.2018.8.11.0037
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000666-60.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da Ação de Execução nº 

213/2000, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial em face da manutenção dos efeitos 

dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios entabulado 

entre as partes. Ainda em preliminar, suscitou a carência da ação pela 

inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, 

uma vez que o pedido se origina de causa de pedir desamparada na lei 

processual civil vigente. No mérito, sustentou a impossibilidade de 

discussão dos honorários advocatícios, em sede de arbitramento, ante a 

disposição contratual de termo ainda não atingido. Alternativamente, 

protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela de referência 

para os atos praticados (Num. 16176924). A parte autora impugnou a 

contestação, refutando arguição de inépcia da petição inicial, consignando 

que, nos termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há 

que se cogitar inépcia, uma vez que os fatos foram devidamente expostos 

pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser afastada 

em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela procedência 

do pedido, nos termos da inicial (Num. 16965455). Intimadas as partes 

para especificação de provas, protestaram pelo julgamento antecipado do 

pedido (Num.19349689; Num.19477633). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Inépcia da 

Inicial Nos termos do artigo 330 e §1º do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1º Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. No 

caso dos autos a petição inicial observou os requisitos legais, não 

havendo que se falar em inépcia, motivo pelo qual afasto a preliminar. Da 

Preliminar – Interesse de agir (carência de ação) O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consolidou entendimento afastando a preliminar de 

inexistência de interesse de agir, em decorrência da arguição de carência 

de ação, conforme infra apontado neste decisum (N.U 

1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). Do mérito em 

sentido estrito A questão controvertida cinge-se à eventualidade do 

débito, cuja existência estaria condicionada ao êxito da ação, 

considerando a fixação da remuneração pelos serviços exclusivamente 

por meio de honorários de sucumbência. Para efeito de contextualização, 

registro o posicionamento firmado em sentenças precedentes, com a 

fixação da tese de ausência de interesse de agir, decorrente do fato do 

causídico haver pactuado, como forma de remuneração pelos trabalhos 

prestados, o recebimento mediante honorários de sucumbência (cláusula 

pro-labore), sendo que na hipótese de rescisão unilateral também 

constava do instrumento obrigacional ser devida a remuneração mediante 

eventual percepção dos honorários de sucumbência, evidentemente 

condicionada ao êxito da ação (Cláusula 13ª). Transcrevo o fundamento: 

“Há óbice ao prosseguimento da relação jurídica processual, consistente 

na ausência de interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, como 

condição da ação, é requisito indispensável ao exercício do direito de 

ação, ou, na linguagem do processualista Humberto Theodoro Júnior, “são 

exigências ou requisitos preliminares, cuja inobservância impede o juiz de 

ter acesso ao julgamento do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do 

instituto, que considera o binômio necessidade/utilidade, o interesse de 

agir emerge da necessidade concreta da tutela jurisdicional para a 

proteção ao interesse substancial. Assim, a ação de arbitramento de 

honorários pressupõe a inexistência de convenção entre as partes, 

circunstância que justificaria a intervenção do Poder Judiciário. Nesse 

passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de arbitramento de 

honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, diante da previsão 

contratual expressa de tal remuneração. Como se depreende do contrato 

de prestação de serviços advocatícios apresentado pelo próprio autor, 

especificamente a cláusula oitava, o causídico será remunerado por meio 

de honorários de sucumbência (Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – 

O Contratado, excetuados os casos expressamente previstos neste 

contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a 

ser condenado – honorários de sucumbência – observado o disposto na 

cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos 

desta cláusula, não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse 

título, seja este autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, 

também conhecida como pro-labore, que vincula os contratantes ao 

cumprimento e advento das condições definidas na avença (termo), nos 

termos do artigo 332 do Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão 

inadvertida e unilateral que ensejasse arbitramento de honorários é 

afastada pela cláusula décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma 

vez que regulada a rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o 

Contratante, a seu critério, sem justa causa, independentemente de aviso 

e/ou interpelação, denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à 

remuneração, o disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A 

exigibilidade do crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos 

honorários de sucumbência, ou quando os honorários se tornaram 

devidos por força da ocorrência de alguma hipótese prevista nos 

parágrafos da cláusula oitava.” Original sem destaque De fato, não há 
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argumento jurídico verossímil para sustentar que “com a revogação dos 

poderes conferidos ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o 

requerido lhe tirou a possibilidade de receber seus honorários” (trecho 

extraído da petição inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não 

impede, inclusive por força contratual, a cobrança tempestiva da verba 

honorária, nos moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara 

inúmeros processos em que advogados, por renúncia ou distrato, 

peticionaram ao Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na 

sucumbência, no momento oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir 

os direitos laborais, significa a observância do pactuado com o 

contratante, medida francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento 

jurídico válido para negar vigência à cláusula contratual pro-labore, 

pactuada entre partes plenamente capazes? A indagação sugere a 

resposta. É possível notar que as cláusulas contratuais são 

absolutamente claras ao definir os termos da remuneração pelo serviço 

advocatício. Surpreende, em verdade, a iniciativa processual diante da 

inequívoca ciência dos termos do contrato, formalizado com parte que, por 

força do ofício (advogado), competia zelar pela celebração de negócios 

jurídicos válidos. De fato, constitui inegável contrassenso a conduta de 

pleitear o recebimento de verbas advocatícias e instruir a petição inicial 

com o contrato, subscrito pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso 

sobre os termos da remuneração pelo serviço prestado. Há que se 

observar a boa-fé objetiva, em especial, a decorrente da teoria do venire 

contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório. Esse é o 

cerne da questão: a procedência da pretensão inicial implicaria em negar 

vigência ao contrato escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em 

tese, hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: - “ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-laboreválida, em havendo rescisão unilateral pela 

instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários advocatícios 

pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA 

AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo , devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas 

das contratualmente estabelecidas, o Tribunal passou a fixar como 

devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com 

especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho 

profissional “não se resume à elaboração das peças processuais em si, 

cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o 

cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela 

que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[1] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 

presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[2] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, temos 

que não há impedimento para a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad 

exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo 

mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo. Como se 

revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação de Execução nº 

213/2000, com valor da causa atualizado em R$ 13.800,30 (treze mil, 

oitocentos reais e trinta centavos), por 13 (treze) anos. Levando-se em 

conta os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em especial em recurso de relatoria do Ilustre 

Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sopesando o “trabalho 

realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por bem arbitrar a título de 

honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”[3] Portanto, 

reputo satisfeitos os requisitos legais para a fixação da verba honorária, 

nos moldes do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do 

Código de Processo Civil, conforme acima exposto. Dispositivo Isso posto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado por João Oliveira de 

Lima em face de Banco do Brasil S/A e condeno a respectiva instituição 

bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data 

do trânsito em julgado. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou 

o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 29 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] REsp n. 

1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012 [2] RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), Min. Luis Felipe Salomão 

[3] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002860-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002860-67.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da Ação de Execução nº 

469/1996, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, 

arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, em face da 

manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço 

advocatícios entabulado entre as partes, bem como ilegitimidade passiva, 

tendo em vista que, conforme disposição contratual, os honorários seriam 

devidos acaso lograsse êxito na demanda, sendo então pagos pelo 

vencido e não pela instituição bancária. Ainda, aduziram a prescrição, 

ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a realização do 

negócio jurídico e seu questionamento em juízo. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num.11141881). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando qualquer a arguição relativa à 

prescrição ou decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido 

firmado em 2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação 

de serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013 (08.04.2013), 

circunstância que afasta a alegada preliminar. A preliminar de inépcia 

também seria improcedente, ante a observância dos requisitos do artigo 

330 e seguintes do Código de Processo Civil. Sobre a carência de ação, 

por suposta ausência de interesse de agir, aduziu deve ser afastada em 

razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela procedência 

do pedido, nos termos da inicial (Num.11448089). Sentença extintiva 

prolatada, reconhecendo a carência de ação ante a ausência de interesse 

processual (Num.12316231). Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deu provimento ao apelo, reformando a sentença 

de modo a reconhecer a existência do interesse processual, com 

determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento 

(Num.17850527). Certidão do trânsito em julgado, com retorno dos autos 

(Num.17850533). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do mérito não 

demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da economia e 

celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos moldes do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Da Preliminar – Interesse de agir 

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento 

afastando a preliminar de inexistência de interesse de agir, conforme infra 

apontado neste decisum (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019). Da Preliminar – Ilegitimidade passiva A preliminar se confunde 

com o mérito, motivo pelo qual deve ser apreciada conjuntamente com a 

fundamentação meritória. Da Prejudicial de Mérito – Prescrição A parte 

demandada sustenta a ocorrência da prescrição, arguindo que o contrato 

de prestação de serviços advocatícios foi firmado em 2001, período a 

partir do qual deveria ter pleiteado eventual nulidade da cláusula tida como 

abusiva, ensejando a prescrição após o transcurso do prazo de 5 (cinco) 

anos, sendo verificada a prescrição em 2006. Todavia, o prazo 

prescricional para cobrança de honorários advocatícios é de 5 anos, nos 

termos do art. 25 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 206, §5º, II, 

do Código Civil, contados a partir do término da relação contratual, 

conforme jurisprudência dominante[1]. Como se pode notar, o mandato foi 

em 08.03.2013 (Num.8811375-Pág.2), sendo a ação proposta em 

12.07.2017, ou seja, antes do transcurso integral do prazo prescricional. 

Destarte, afasto a prejudicial arguida. Do mérito em sentido estrito A 

questão controvertida cinge-se à eventualidade do débito, cuja existência 

estaria condicionada ao êxito da ação, considerando a fixação da 

remuneração pelos serviços exclusivamente por meio de honorários de 

sucumbência. Para efeito de contextualização, registro o posicionamento 

firmado em sentenças precedentes, com a fixação da tese de ausência de 

interesse de agir, decorrente do fato do causídico haver pactuado, como 

forma de remuneração pelos trabalhos prestados, o recebimento mediante 

honorários de sucumbência (cláusula pro-labore), sendo que na hipótese 

de rescisão unilateral também constava do instrumento obrigacional ser 

devida a remuneração mediante eventual percepção dos honorários de 

sucumbência, evidentemente condicionada ao êxito da ação (Cláusula 

13ª). Transcrevo o fundamento: “Há óbice ao prosseguimento da relação 

jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com 

efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 
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possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-laboreválida, em havendo rescisão unilateral pela 

instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários advocatícios 

pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA 

AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas 

das contratualmente estabelecidas, o Tribunal passou a fixar como 

devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com 

especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho 

profissional “não se resume à elaboração das peças processuais em si, 

cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o 

cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela 

que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[2] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 

presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[3] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, temos 

que não há impedimento para a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad 

exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo 

mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo. Como se 

revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação de Execução nº 

469/1996, com valor da causa atualizado em R$ 164.017,19 (cento e 

sessenta e quatro mil, dezessete reais e dezenove centavos), por 15 

(quinze) anos. Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial em recurso de 

relatoria do Ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sopesando 

o “trabalho realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por bem 

arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).”[4] Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a fixação 

da verba honorária, nos moldes do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e 

artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, conforme acima 

exposto. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e 

condeno a respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 
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§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito [1] N.U 1000218-65.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019 [2] REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 

7-3-2012 [3] RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), 

Min. Luis Felipe Salomão [4] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001982-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001982-45.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da Ação de Execução nº 

204/2000, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação, 

arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, em face da 

manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço 

advocatícios entabulado entre as partes, bem como ilegitimidade passiva, 

tendo em vista que, conforme disposição contratual, os honorários seriam 

devidos acaso lograsse êxito na demanda, sendo então pagos pelo 

vencido e não pela instituição bancária. Ainda, aduziram a prescrição, 

ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a realização do 

negócio jurídico e seu questionamento em juízo. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num.11105452). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando qualquer a arguição relativa à 

prescrição ou decadência, argumentou que, embora o contrato tenha sido 

firmado em 2001, a rescisão com comunicação de cessação da prestação 

de serviços advocatícios só ocorreu em março de 2013 (08.04.2013), 

circunstância que afasta a alegada preliminar. A preliminar de inépcia 

também seria improcedente, ante a observância dos requisitos do artigo 

330 e seguintes do Código de Processo Civil. Sobre a carência de ação, 

por suposta ausência de interesse de agir, aduziu deve ser afastada em 

razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela procedência 

do pedido, nos termos da inicial (Num.11437406). Sentença extintiva 

prolatada, reconhecendo a carência de ação ante a ausência de interesse 

processual (Num.12314607). Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deu provimento ao apelo, reformando a sentença 

de modo a reconhecer a existência do interesse processual, com 

determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento 

(Num.18900317). A parte autora protestou pelo julgamento antecipado do 

feito, ressaltando a posição adotada pelo E. Tribunal de Justiça quanto a 

fixação dos honorários advocatícios (Num.19064436). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. 

A análise do mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o 

pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Da 

Preliminar – Interesse de agir O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consolidou entendimento afastando a preliminar de inexistência de 

interesse de agir, conforme infra apontado neste decisum (N.U 

1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). Da Preliminar – 

Ilegitimidade passiva A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo 

qual deve ser apreciada conjuntamente com a fundamentação meritória. 

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição A parte demandada sustenta a 

ocorrência da prescrição, arguindo que o contrato de prestação de 

serviços advocatícios foi firmado em 2001, período a partir do qual deveria 

ter pleiteado eventual nulidade da cláusula tida como abusiva, ensejando a 

prescrição após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, sendo 

verificada a prescrição em 2006. Todavia, o prazo prescricional para 

cobrança de honorários advocatícios é de 5 anos, nos termos do art. 25 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c art. 206, §5º, II, do Código Civil, 

contados a partir do término da relação contratual, conforme 

jurisprudência dominante[1]. Como se pode notar, o mandato foi em 

08.03.2013 (Num.7943715-Pág.2), sendo a ação proposta em 30.05.2017, 

ou seja, antes do transcurso integral do prazo prescricional. Destarte, 

afasto a prejudicial arguida. Do mérito em sentido estrito A questão 

controvertida cinge-se à eventualidade do débito, cuja existência estaria 

condicionada ao êxito da ação, considerando a fixação da remuneração 

pelos serviços exclusivamente por meio de honorários de sucumbência. 

Para efeito de contextualização, registro o posicionamento firmado em 

sentenças precedentes, com a fixação da tese de ausência de interesse 

de agir, decorrente do fato do causídico haver pactuado, como forma de 

remuneração pelos trabalhos prestados, o recebimento mediante 

honorários de sucumbência (cláusula pro-labore), sendo que na hipótese 

de rescisão unilateral também constava do instrumento obrigacional ser 

devida a remuneração mediante eventual percepção dos honorários de 

sucumbência, evidentemente condicionada ao êxito da ação (Cláusula 

13ª). Transcrevo o fundamento: “Há óbice ao prosseguimento da relação 

jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. Com 

efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência 

(Num.10587602). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os 

casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 
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oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784/ MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 – STJ Diante desse contexto, soa retórico 

o questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários.” Embora não haja alteração relevante quanto a convicção 

do acerto teleológico do conteúdo decisório, fato é que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido 

de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com 

cláusula de natureza pro-laboreválida, em havendo rescisão unilateral pela 

instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários advocatícios 

pelo Poder Judiciário. Observe: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA 

AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – 

RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO 

DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de 

profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de 

sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato 

unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba 

em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 

1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) Para 

além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas 

das contratualmente estabelecidas, o Tribunal passou a fixar como 

devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da 

Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com 

especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho 

profissional “não se resume à elaboração das peças processuais em si, 

cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o 

cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela 

que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter 

entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se 

levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao 

aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e 

não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente 

causar ao cliente”.[2] Não se pode ignorar, destarte, que o precedente 

admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da 

rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado 

é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou 

deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Parafraseando o Ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, é importante 

destacar que os honorários, cuja exigência vem sendo reconhecida pelos 

precedentes do Tribunal Cidadão, não se confundem com as verbas de 

sucumbência a que o requerente ainda faria jus em virtude dos 

sucessivos contratos firmados com o Banco do Brasil S/A e cuja 

existência é reconhecida por este último (motivo pelo qual independem da 

presente demanda). Refere-se, tão-somente, aos serviços advocatícios 

prestados pelo requerente, em relação aos autos discriminados na peça 

inaugural, que ainda estavam em trâmite e para os quais não seriam 

aplicáveis as regras contratuais que tratam apenas das verbas de 

sucumbência.[3] Assim, na exata lição do Livre-docente em Direito 

Processual (USP), Mestre e doutor (USP), Professor da UFPR Eduardo 

Talamini, “não se deve subestimar essa dimensão do precedente. Mesmo 

em sistemas de civil law, como o brasileiro, a segurança jurídica, a 

isonomia e a certeza do direito impõem que os tribunais decidam de modo 

harmônico e coerente”, postulados que, a toda evidência, devem ser 

observados por toda a magistratura. Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, temos 

que não há impedimento para a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad 

exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo 

mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo. Como se 

revela do feito, a parte autora laborou nos autos da Ação de Execução nº 

204/2000, com valor da causa atualizado em R$ 27.963,90 (vinte e sete 

mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), por 13 

(treze) anos. Levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial em recurso de 

relatoria do Ilustre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, sopesando 

o “trabalho realizado, o tempo de labor nas ações, entendo por bem 

arbitrar a título de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).”[4] Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a fixação 

da verba honorária, nos moldes do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e 

artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, conforme acima 

exposto. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e 

condeno a respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito [1] N.U 1000218-65.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019 [2] REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 

7-3-2012 [3] RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.749 - MS (2012/0166165-2), 

Min. Luis Felipe Salomão [4] N.U 1001070-14.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006340-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMETO VINICIUS SPIRLANDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARCOLINO BIZONI OAB - MG79158 (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOLINO SOBRINHO OAB - MG31733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACKSON DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício nº 007/2020 Primavera do Leste - MT, 30 de 

janeiro de 2020. Referência: Processo: 1006340-82.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: HERMETO VINICIUS SPIRLANDELI REQUERIDO: JOSE 

JACKSON DOS SANTOS - ME Senhor(a): Pelo presente, informo a Vossa 

Excelência que a carta precatória acima mencionada encontra-se 

aguardando o pagamento da diliência para o cumprimento da citação. . 

Atenciosamente, DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". AO(À) JUÍZO DE DIREITO DA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE ITUIUTBA-MG Sede do Juízo e informações: 

Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4698 Nr: 250-13.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BARRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 250-13.1998.811.0037 (Código 4698)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Transportadora Barril Ltda.

Executado: Vianna Empreendimentos Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

 Tendo em vista que o crédito cuja penhora se postula não pertence à 

parte executada (pessoa jurídica), indefiro o requerimento correlato.

Havendo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica 

(fls.77/80), suspendo o feito, nos moldes do artigo 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Cite-se os sócios para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de julho de 2019.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136249 Nr: 7764-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX RAMON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT 6294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

provisório.O executado, citados por edital (fls.93), não apresentou defesa 

executiva, tampouco efetuou o pagamento do débito, consoante certidão 

inclusa (fls.95).Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do 

Código de Processo Civil e Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, 

nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu revel citado 

por edital, a qual deverá ser comunicada, mediante intimação pessoal, com 

prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face das 

prerrogativas funcionais.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 19 de julho 

de 2019.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210202 Nr: 4215-95.2018.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - 

OAB:248704/SP, DANIELA ALVES DA CUNHA - OAB:SP 396.336, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ JOSÉ MARTINS 

SERVANTES - OAB:SP/ 242217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE CAMPOS 

BICUDO - OAB:SP 131624

 Intimo o advogado da parte impugnada acerca do despacho de f. 329, 

abaixo descrito:

"Processo nº 4215-95.2018.811.0037 (Código 210202)

Impugnação à Relação de Credores

Impugnante: Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Impugnado: Banco Paulista S/A

Vistos etc.

 Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de julho de 2019.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59703 Nr: 7403-48.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTORIO VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, 

GM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANTÔNIO 

THEODORO - OAB:MT 11.672-B, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO 

- OAB:5705/MT

 Processo nº 7403-48.2008.811.0037 (Código 59703)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima

 Executado: Autorio Veículos e Equipamentos Ltda.
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Vistos etc.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença manejado por 

Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima em face de Autorio Veículo e 

Equipamentos Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 A parte executada efetuou o pagamento dentro do prazo legal, 

requerendo a extinção do feito (fls.444/445).

Isso posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.446).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155313 Nr: 6907-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, 

LEONARDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:OAB/MT 16372, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Certifico que nesta data o advogado da parte executada fica INTIMADO, 

para manifestar-se no prazo legal, acerca da Impugnação aos Embargos 

de Declaração apresentada pela parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 237859 Nr: 8102-53.2019.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Lei tem, portanto, a finalidade de proteger a mulher vulnerável no 

ambiente doméstico e familiar, vítima das mais variadas formas de 

violência, praticadas em razão do sexo feminino.Por fim, o próprio 

Supremo Tribunal Federal possui posição iterativa no sentido de que a Lei 

Maria da Penha é um exemplo de implementação para a tutela do gênero 

feminino, justificando-se pela situação de vulnerabilidade e 

hipossuficiência em que se encontram as mulheres vítimas da violência 

doméstica e familiar. Logo, o caso dos autos, embora denote a existência 

do cometimento de infrações penais, não autoriza, pelas disposições da 

Lei nº 11.340/06, a edição das medidas protetivas de que trata o artigo 22 

em favor do sujeito passivo (vítima) do sexo masculino.Isso posto, indefiro 

o pedido de medidas protetivas formulado por Adriano José 

Petry.Comunique-se a Autoridade Policial e o Ministério Público.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, na forma da lei.Primavera do 

Leste/MT, 1º de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito 

em Plantão Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126843 Nr: 9371-40.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR BATISTA VILELA, MARILZA MORBEQUE 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI ANTONIO HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 No entanto, conforme artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, 

verifica-se que ao tomar conhecimento da morte do autor, será transmitido 

o direito em litígio ao espólio, quem for sucessor, ou, se for o caso, dos 

herdeiros, conforme sucedeu no caso. Portanto, é legitima a substituição 

processual DE DIREITO PARA O MÉRITOA questão relativa aos 

pressupostos legais da responsabilidade civil contratual.IV – DO 

REQUERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTESO ônus 

da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo 

Civil.Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal das partes.V – DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO Designo audiência de instrução e julgamento para a data 

de 18 de março de 2020, às 14h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, 

§4º c/c art.450).Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC art.455, caput).A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).A parte 

autora deve ser intimada pessoalmente para comparecer à audiência a fim 

de prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso se não 

comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor (CPC, art.385, §1º).VI 

– DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRASIntimem-se os respectivos 

causídicos.Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIS MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK, CRISTIANO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 Processo nº 426-06.2009.811.0037 (60612)

Ação de Obrigação de Fazer

 Requerente: Eder Luis Mariani

Requerido: João Paulo Lauck

Vistos etc.

Compulsando os autos para prolação de sentença verifico a efetiva 

necessidade da renovação da oitiva do requerido, motivo pelo qual 

designo audiência para tal finalidade para a data de 05 de fevereiro de 

2020, 15h00min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso caso não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Intime-se os causídicos, via DJE.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO PINE S/A, BANCO 

ITAÚ S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 
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AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:17088, ARTHUR BIRAL FRANCO - OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS AUGUSTO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, 

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - OAB:RS 83.790, 

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, CLÁUDIO 

ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:MT 

5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 256. 707, FABIOLA 

PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, 

FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - OAB:SP/299.880, FRANKLYN 

CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR CASAGRANDE - OAB:70137, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI 

FILHO - OAB:SP/154061, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - 

SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF 

DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO LOPES - OAB:RS/50.791, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO 

GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, Luiz Carlos Rezende - OAB:, 

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS 

BICUDO - OAB:SP 131624, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831 

OAB-MT, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, MARCIA GERHARDT 

SCARPIN - OAB:49.456, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, 

MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - OAB:291333, MARIA ROSA DE 

REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, MARINA ROSA DA SILVA - 

OAB:23939/O, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA 

CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A, MURILO HENRIQUE MIRANDA 

BELOTTI - OAB:237.635, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. 

MAGGIONI - OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, 

PAULA MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO BARRETO COGO - 

OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSANGELA MARIA 

DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 

6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363, SANDRA 

BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR FILHO - OAB:SP/154.688, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Isso posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/2005 e determino:I – O 

pagamento do saldo de honorários ao Administrador Judicial, acaso 

restante, mediante prestação de contas e prévia aprovação judicial, no 

prazo de 30 (trinta) dias;II – Recolhimento das custas processuais 

remanescentes, se houver;III – A comunicação ao Registro Público de 

Empresas para as providências cabíveis, inclusive baixa da denominação 

“em recuperação judicial”;IV – Autorização do levantamento de valores, 

pelos credores, mediante expedição de alvará judicial, em conformidade 

com a deliberação supra. Cientifique-se o Ministério Público.Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS, SULAMERICA CIA NACIONAL SEGUROS, 

ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, 

JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA 

DIAS POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363MT

 Intimo as partes requeridas para manifestação acerca dos embargos de 

declaração opostos à f. 1.158/1.171. Prazo: 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 3840-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO, BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXECUTADO, através do 

procurador constituído para que indique a exata localização dos veículos 

penhorados nos autos, sob pena de aplicação de multa, em grau máximo, 

por ato atentatório a dignidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 25222 Nr: 1692-38.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:OAB/MT 

10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Processo nº 1692-38.2003.811.0037 (Código nº 25222)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antenor Santos Alves Junior

Executado: Francisco de Assis Costa da Oliveira

Vistos etc.

Certifique-se quanto a juntada do instrumento de mandato pelos 

causídicos Dr. Sidnei Guedes Ferreira e Dr. Marçal Yukio Nakata, 

alterando-se a representação processual no registro sistêmico, em caso 

positivo.

Em caso de ausência, intime-se os causídicos citados para regularizarem 

sua atuação processual, apresentando o instrumento de mandato, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser considerado 

ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 

104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119611 Nr: 2047-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE RUFINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO BISPO DE JESUS, ATAIR 

GONÇALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 C E R T I D Ã O

Considerando que até a presente data a decisão de f. 101/102 não foi 

publicada no DJE, por ordem verbal da MM. Juíza de Direito desta Vara, 

Dra. Patrícia Cristiane Moreira, redesigna-se a audiência para o dia 25 de 

março 2020, às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

Primavera do Leste-MT, 29 de janeiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109806 Nr: 8919-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte AUTORA para se 

manifestar, no prazo legal, acerca da petição do requerido de fls. 167/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132049 Nr: 4434-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COISAS DA TERRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, MAURO EIITI MUROFUSE, DIEGO KENJI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136930 Nr: 8235-71.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO 

MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A
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 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EMBARGANTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100748 Nr: 306-89.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:MT - 8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Processo nº 306-89.2011.811.0037 (Código 100748)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

Executados: Rogério do Carmo Cabral e Simone Galbieri Cabral

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por HSBC 

Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo em face de Rogério do Carmo Cabral e 

Simone Galbieri Cabral, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.134/136), 

requerendo a homologação do acordo e decorrente suspensão 

processual, até o integral cumprimento da transação.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, para que o devedor cumpra voluntariamente a 

obrigação. Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem 

informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) 

dias.

Arquive-se provisoriamente, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67953 Nr: 304-56.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF, ANNA MAKAROFF, Vasily 

Rijkoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, VINICIUS BARNES - OAB:RS 56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:13988B/MT

 Processo nº 304-56.2010.811.0037 (Código 67953)

Ação de Execução Hipotecária

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executados: Daniil Rijkoff e Outros

Vistos etc.

Defiro a inclusão das verbas de sucumbência arbitradas nos embargos à 

execução julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, 

as quais devem ser acrescidas no valor do débito principal, para todos os 

efeitos legais, nos moldes do artigo 85, §13., do Código de Processo Civil 

(fls.347).

Intime-se o perito nomeado para declinar os parâmetros técnicos adotados 

para fixação dos honorários, apresentando a tabela de classe, em 5 

(cinco) dias, a fim de viabilizar a análise judicial quanto ao arbitramento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 617-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Processo nº 617-17.2010.811.0037 (Código 68307)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Executados: Neusa Chiarelo Riva e Everton David Riva

Vistos etc.

Desentranhe-se o mandado de penhora para integral cumprimento, com 

observância do atual endereço declinado pela parte exequente (lfs.125).

Intime-se pessoalmente o terceiro adquirente (fls.100).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71668 Nr: 3983-64.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPRESS SISTEMA DE HIGIENAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3983-64.2010.811.0087 (Código 71668)

 Cumprimento de Sentença

Exequente: Cimasp - Comércio e Indústria de Equipamentos, Serviços e 

Peças Ltda.

Executado: Limpress Sistema de Higienização e Serviços Ltda.

Vistos etc.

Certifique-se, detalhadamente, sobre o histórico de cargas (data da carga, 

duração, eventual intimação para devolução e data da devolução) do 

causídico Dr. Alfredo de Oliveira Woyda.

Autorizo requisição de informações à Receita Federal, via sistema 

INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

 Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2096 Nr: 842-23.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARRASCO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 128 de 877



3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 842-23.1999.811.0037 (2096) Ação Executiva por Título 

Extrajudicial

Exequente: Mário Carrasco Lombardi

Executados: Francisco de Assis da Costa Oliveira e Outros

Vistos etc.

 Trata-se de Ação Executiva por Título Extrajudicial proposta por Mário 

Carrasco Lombardi em face de Francisco de Assis da Costa Oliveira, 

Izanete Astutt Tannure e Frederico Wagner França Tannure, todos 

qualificados nos autos.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.239), 

postulando pela suspensão processual por 3 (três) anos (fls.239).

Findo o prazo de suspensão processual, intimada a parte exequente, por 

intermédio do respectivo causídico, para informar sobre o adimplemento do 

acordo, valendo o silêncio como anuência tácita, permaneceu silente.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, extinto o crédito pela transação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, ‘b’, 

c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 28 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3347 Nr: 21-24.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:MT 

14144

 O pedido de alienação antecipada será analisado após eventual 

formalização da penhora.Penhorem-se os imóveis, na forma do artigo 845, 

§1º, do Código de Processo Civil, intimando os executados (CPC, art.841) 

e respectivos cônjuges (CPC, art.842).Ato contínuo, avaliem-se os bens, 

no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará 

de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os 

bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o 

valor dos bens (CPC, art.872).Apresentado o laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 

(quinze) dias, sob pena de não conhecimento.Realizadas a penhora e a 

avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, 

art.875).Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o 

credor para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam 

utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação 

por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – 

alienação em hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via 

“web” ou presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.Sem embargo 

da providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no 

artigo 1.083 da CNGC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 29 de janeiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, JOSÉ PEDROSA NETO 

- OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT, 

WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:MT 14144

 .Assim, considerando a insuficiência dos bens dados em garantia, bem 

como que a regra do artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil 

estabelece a preferência e não a exclusividade da penhora da coisa dada 

em garantia, pertinente o deferimento da constrição de outros bens. Isso 

posto, defiro o pedido de penhora sobre grãos (soja/milho/algodão) 

provenientes da safra 2019/2020, livres de ônus, pendentes de colheita 

ou efetivamente colhidos e armazenados pelos executados, oriunda das 

lavouras assentadas no imóvel denominado Fazenda Atlântica II, matrícula 

nº 39.827, do CRI de Primavera do Leste/MT e no imóvel nº 23.893, do CRI 

de Primavera do Leste/MT, desmembrado, originando duas novas 

matrículas, quais sejam, matrículas nº 25.839 e 25.838 (atual 1.831 do CRI 

de Novo São Joaquim/MT), com depósito em mãos do exequente e, no 

caso de venda já efetuada, que o terceiro comprador seja intimado para 

proceder ao depósito do preço em Juízo. O pedido de alienação 

antecipada será analisado após eventual formalização da 

penhora.Solicite-se ao Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT a 

devolução da carta precatória expedida para avaliação do bem penhorado 

(fração do imóvel objeto da matrícula nº 4.480 do 1º Ofício de Registro de 

Barra do Garças/MT), devidamente cumprida.Aportando a missiva, 

imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 29 de janeiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9423 Nr: 11-58.1988.811.0037

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ORTIZ ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Requerido, para que no 

prazo legal, providencie o levantamento das hipotecas (R-02 e R-03)que 

recaem sobre o imóvel.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000374-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE SOARES GHISI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CASSEB OAB - SP84235 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000374-07.2020.8.11.0037. EMBARGANTE: DEUSDETE SOARES GHISI 

EMBARGADO: WILMA OLIVEIRA LUZIO Vistos. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO proposto por DEUSDETE SOARES GHISI em face de WILMA 

OLIVEIRA LUZIO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Considerando que há controvérsia com relação ao bem oferecido a 

penhora nos autos da execução, não tendo sido, ainda, efetivada a 

penhora e, por consequência, não estando garantida a execução, por ora, 

recebo os presentes embargos sem efeito suspensivo, por estarem 

ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, 
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responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006912-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (REU)

EVANIR OUVERNEY ROCCO (REU)

JULIANA OUVERNEY ROCCO (REU)

VALDOMIRO ROCCO (REU)

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e Portaria 

n° 142 – CGJ, de 8/11/2019, impulsiono estes autos com a finalidade de 

informar a parte autora que a portaria antes citada dispensa a distribuição 

da carta precatória, devendo a parte tão somente efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça da comarca deprecada, no presente caso, 

Cuiabá-MT, por considerar um ato simples e não depender de intervenção 

do juízo deprecado, conforme reza o art. 2° da portaria 142 CGJ, que diz 

“Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a intervenção 

do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser expedidos pelo 

juízo de origem e encaminhados à central de mandados da comarca na 

qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se distribuição de 

carta precatória, bem como despacho do juiz da comarca-destino”. Assim, 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de outra localização, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado, em cumprimento à portaria 142/219-CGJ. A guia 

deverá ser retirada por intermédio do site do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por 

meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados 

do zoneamento para o devido cumprimento, devendo ser encaminhado a 

este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000050-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000050-17.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EMERSON MIRANDA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela B.V. 

FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face de EMERSON MIRANDA DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. 

lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo 

VOLKSWAGEN GOL G4, cor PRETA, chassi nº 9BWAA05W0BP003074, 

ano/modelo 2010/2011, placa NJP0415 e RENAVAM 0208689354. Junta 

documentos. Decido. A mora está comprovada pela Notificação 

Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 27814341). Assim, DEFIRO 

LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde 

estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do 

autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo 

legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da 

liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Outrossim, 

conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se 

cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de 

busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento da decisão 

liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e inexistindo 

elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, cita-se 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO 

VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de 

restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela 

pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial 

conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; 

MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 

4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo 

indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005662-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIOR DEFENTE (EMBARGANTE)

IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI (EMBARGANTE)

MARIO DEFENTE NETO (EMBARGANTE)

MAURO DEFENTI (EMBARGANTE)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (EMBARGANTE)

LUIZ DEFENTI (EMBARGANTE)

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005662-67.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: LUIZ DEFENTI, MARIO 

DEFENTE NETO, MAURO DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE, IZAURA 

APARECIDA SABADINI DEFENTI, OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO 

DEFENTE, ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Compulsando os autos, verifico que o valor 

atribuído à causa encontra-se equivocado, tendo em vista que, em sede 

de embargos à execução, o valor conferido à causa deve corresponder 

ao valor atribuído ao processo executivo, que neste caso é de 

R$758.132,87 (setecentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e dois reais 

e oitenta e sete centavos). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PROVEITO ECONÔMICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 
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JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O valor atribuído à causa, em sede de 

embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao 

processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução. 2. 

O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. 

Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 938910 SP 2016/0161883-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017). Desse modo, 

intime-se a parte embargante para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 

321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do referido códex. Após, remetam os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004884-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENNE FANESSA FERNANDES FEITOSA LAUCK (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004884-97.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ADRIENNE FANESSA FERNANDES FEITOSA LAUCK Vistos. 

Inicialmente, verifico que, no Id nº 25533561, houve a juntada de acordo 

realizado entre as partes, porém, a minuta encontra-se assinada apenas 

pela parte requerida. Assim, antes de proceder a homologação do acordo 

supracitado, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

colecionar nos autos a minuta da transação realizada, assinada por 

ambas partes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007313-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007313-37.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO PAN Analisando 

os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 

1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de 

provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos. Não obstante a determinação de 

emenda à inicial para que parte requerente procedesse a juntada de 

documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum novo 

documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo apenas 

reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do exposto, à 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007210-30.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007308-15.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 
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Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007319-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007319-44.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007323-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007323-81.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004978-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004978-45.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): PEDRO LUIZ DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007321-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007321-14.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 
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demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005760-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005760-52.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: DANIEL OUVERNEY ROCCO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o valor atribuído à causa encontra-se equivocado, tendo em 

vista que, em sede de embargos à execução, o valor conferido à causa 

deve corresponder ao valor atribuído ao processo executivo, que neste 

caso é de R$2.163.663,77 (dois milhões cento e sessenta e sete mil 

seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO 

DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. HARMONIA ENTRE 

O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O valor 

atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser 

equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a 

própria extinção da execução. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes 

da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 938910 

SP 2016/0161883-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/02/2017). Desse modo, intime-se a parte embargante para, nos termos 

dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do referido códex. Após, remetam 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY CESAR AGUILERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005895-64.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JHONNY CESAR AGUILERA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JHONNY CESAR AGUILERA em face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados nos autos. Narra a 

exordial que, no dia 03/02/2018, o requerente celebrou contrato de Cédula 

de Crédito Bancário com a requerida, para financiamento e aquisição do 

veículo Astra H3, ano 2010/2011, placa ATK-2503, com valor do crédito de 

R$17.750,94 (dezessete mil setecentos e cinquenta reis e noventa e 

quatro centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$557,04 (quinhentos 

e cinquenta e sete reais e quatro centavos). Alega que há diversas 

cobranças ilegais embutidas no contrato, bem com cláusulas nulas de 

plano direito. Assim, requer que seja deferida a tutela antecipada para 

autorizar a parte autora a consignar nestes autos, os valores mensais que 

entende devido, no montante de R$ 485,05 (quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e cinco centavos), relativo as parcelas vincendas, bem como seja 

mantido a parte autora na posse do bem e seu nome não incluso nos 

órgãos de proteção ao crédito, ou, caso já tenha sido inserido, que haja 

determinação para retirada, até julgamento final desta demanda. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbra-se, 

nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de 

tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do autor 

fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que evidenciem 

a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o 

valor financiado. Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que 

exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os 

valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a 

prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição. 

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da 

“Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o 

qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram 

pactuados. Ademais, não há evidências nos autos de que a instituição 

financeira esteja obstando e/ou dificultando de alguma forma o 

recebimento do débito, de modo que não vislumbro interesse processual 

para consignação dos valores em juízo. No mesmo sentido, o artigo 330, 

§3º, do CPC, prevê que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados”. Assim, o pagamento deve se dar no 

modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que 

poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja 

reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo 

requerido. Outrossim, a manutenção da posse do veículo e impedimento de 

negativação do nome do autor vinculam-se ao correto adimplemento das 

parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples 

propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ. 

Desse modo, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, 

ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, 

sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 26/03/2.020, 

às 14h20min, para sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que 

a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor da parte 

autora. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006631-82.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO COELHO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006631-82.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDVALDO COELHO 

SOARES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

EDVALDO COELHO SOARES, ambos devidamente qualificados nos autos, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca/Modelo FORD FIESTA, cor BRANCA, chassi nº 

9BFZF10B678018758 e placa KAI5036. Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID 

nº 26222447). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em 

mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do 

Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Outrossim, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de 

restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, 

no escopo de efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a 

notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a 

mora do devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado na 

exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do 

artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, 

desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o 

veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em 

Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se 

da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006631-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO COELHO SOARES (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA TAIS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1000066-05.2019.8.11.0037 RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. JESSICA TAIS ALVES DA SILVA Vistos. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000313-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZETTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000313-20.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE EMBARGADO: 

VIVIANE TOMAZETTI Vistos. Considerando o requerimento da parte 

autora, designo nova audiência de conciliação para o dia 26/03/2020, às 

14 horas,a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nifodii Rijkoff (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000690-25.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 
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AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO REU: NIFODII RIJKOFF Vistos. Indefiro o requerimento da parte 

autora, vez que não compete a este Juízo nomear ao requerido curador. 

Não obstante, tendo em vista o decurso do prazo da certidão do Oficial de 

Justiça, proceda-se a nova tentativa de citação do requerido. Após, 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000757-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

AGROPECUARIA VO MOISES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000757-53.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: DOM GABRIEL ACABAMENTOS E 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, AGROPECUARIA VO MOISES LTDA 

Vistos. Sobre a petição de ID 20785585, manifeste-se a parte requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO DIAS NUNES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005929-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

SALESIO DIAS NUNES Vistos. Defiro o pedido retro, devendo ser expedido 

novo mandado para tentativa de citação pessoal, consignando-se que, em 

não sendo encontrado o requerido, fica, desde já, autorizada a realização 

de citação por hora certa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001653-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUEORGUE REUTOW (EXEQUENTE)

KIPRIAN KILIN REUTOW (EXEQUENTE)

SUSANA IVANOFF (EXEQUENTE)

FELIPE REUTOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se possuem 

provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, 

valendo o silêncio pela inexistência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116909 Nr: 7574-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/ 11877-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB: MT 

10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a Advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/MT 

11.877-A para, no prazo de 15 dias pagar as custas de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23511 Nr: 512-84.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164257 Nr: 2322-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM, OLGA IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131313 Nr: 3829-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA-ESPÓLIO, 

LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

BARBOSA, ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR, LUIZ HUMBERTO DE 

SOUZA BARBOZA, ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA, ADRIANA 

HELENA DA SILVA BARBOSA, ALESSANDRA RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

EDUARDO NASCIMENTO BARBOSA, CLAUDIA REGINA BARBOSA 

KUIAWINSKI, RUBENS RICARDO DA SILVA BARBOSA, ELOISA 

NASCIMENTO BARBOSA, JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre as correspondências 

devolvidas, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109402 Nr: 8613-32.2011.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANZINI & CIA LTDA -ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar o Advogado RODRIGO FRASSETO GÓES OAB/MT 17981A para, 

no prazo de 15 dias pagar as custas de desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 Vistos.

 Considerando a ausência do requerido José Viana, bem como a ausente 

seu advogado, intime-se o requerido para constituir novo patrono. Sem 

prejuízo, declaro encerrada a instrução. Sai a parte autora intima para 

apresentar memoriais finais no prazo legal. Após, intimem-se os 

requeridos para apresentarem memoriais finais no prazo legal. Em 

seguida, concluso para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 1759-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA, MARCIO 

LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, CERTIDÃO DE 

EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58233 Nr: 5846-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, MHVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:MT 5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61932 Nr: 1660-23.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENI CARVALHO DIAS, ROSANGELA MARTINS 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as Partes para manifestarem sobre os cálculos de fls. 308, 

requerendo o que entenderem de direito no prazo de 15(quinze)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000050-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 1 Diligência: 

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

MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 1000050-17.2020.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 15.893,67 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 POLO PASSIVO: Nome: EMERSON 

MIRANDA DOS SANTOS Endereço: RUA ANGICO, 1080, CASA, 

PRIMAVRA III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): 

VOLKSWAGEN - GOL (TREND) G4 - 2010/2011 - PRETA - NJP0415 - 

9BWAA05W0BP003074 - 0208689354 DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

REPRESENTANTE DO AUTOR VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 

15.893,67 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com 

citação, efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente 

(parcelas vencidas e vincendas), de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da 

requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) 

dias, contados da execução da liminar com citação. 4. A requerida poderá 

contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entender 

direito. 5. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A 

contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 

7. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 
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quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PRIMAVERA DO 

LESTE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007359-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007359-26.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

SOUZA ROCHA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de discordância, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002909-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1002909-40.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005991-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005991-16.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007988-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SARI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1007988-34.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 

458/2017, art. 11. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS PASSOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000764-45.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DAVI DOS PASSOS SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se o perito para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o laudo pericial, 

esclarecendo se a incapacidade que existiu é do período de 06/09/2015 a 

05/11/2015, visto que o requerimento administrativo que indefere o pedido 

de auxílio-doença é de 24/01/2018. Com a juntada do laudo complementar, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003745-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SANTANA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI OAB - MT20759/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

1003745-13.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 
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Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005139-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005139-89.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000359-72.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a Juntada do 

Aviso de Recebimento "AR" referente ao Ofício n. 402/2019 encaminhado 

à Gerência Executiva do INSS. Primavera do Leste,30 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006968-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DREHER BUSS (EXEQUENTE)

ARNO AFONSO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006968-71.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que as Requisições de Pagamento (id. 28372574 e id. 28372573) foram 

expedidas em conformidade com a memória de cálculo de id. 26624042, 

nos termos da decisão homologatória (id. 28260885), e, ainda, observando 

o v. acórdão juntado no id. 26623797, que majorou os honorários 

sucumbenciais. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação de id. 

28567445. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003148-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON NERIS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1003148-44.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 

458/2017, art. 11. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUZINEI BISPO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000777-10.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002944-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002944-97.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial. 

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003421-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1003421-91.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar dados bancários para expedição de Alvará 

Eletrônico. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002943-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002943-15.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006982-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVERTON GONCALVES TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

1006982-89.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 
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Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003037-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH MARIA CLARA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1003037-60.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002988-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002988-19.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005949-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

JANAINE CANDIDA DANTAS DA SILVA OAB - 023.779.541-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005949-30.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 

458/2017, art. 11. Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000396-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Considerando a decisão 

monocrática que, nos termos da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, 

declarou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública 

e remeteu o processo à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

proceda-se à redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004687-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISDETE CHAGAS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004687-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FLORISDETE CHAGAS NUNES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portadora de neoplasia maligna da mama, incapacitando-a ao trabalho e, 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o 

quantum relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. A tutela antecipada foi deferida no Id nº 

22561062. Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 27082910. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação no Id nº 

27999088, requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que 

a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício. Impugnação à contestação no Id nº 

28229952. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de benefício por incapacidade. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 
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jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos e considerando que a 

autora está acometida de neoplasia maligna da mama, e consoante o 

disposto no artigo 151 da Lei nº 8.213/91, a concessão de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez independe de carência nestes casos. 

Quanto a incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais 

durante um período de 18 meses, devendo ser reavaliada após esse 

período (Id nº 27082910). Destarte, considerando que a incapacidade 

constatada pelo perito é temporária, que a referida perícia foi realizada em 

17/10/2019, bem como o perito estimou o tempo de 18 meses para a 

recuperação, verifico que ainda restam 15 meses para que se encerre 

esse período. Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento 

parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 

de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, 

e seu pagamento pelo período de 15 (quinze) meses, a partir desta 

sentença, bem como efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas de auxílio-doença, devidas desde a data da cessação do 

benefício de auxílio-doença (30/05/2019 – Id nº 22519325), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar 

sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos 

irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000142-29.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA INES MARQUES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por MARIA INES MARQUES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou 

como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 21556047), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 22634689. Em audiência de 

instrução, não foram ouvidas testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 
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que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. 

Ademais, grande parte dos documentos juntados pela parte autora 

encontram-se em nome de pessoa estranha à lide, que não é o esposo da 

requerente, de modo que não possuem a capacidade de comprovar o 

labor rural desta. Não obstante, a comprovação da atividade rural deve 

ser feita com observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da 

Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos prova documental. 

Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os 

efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Veja-se o julgado do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região neste sentido: PREVIDENCIÁRIO - 

APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL 

- PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A 

aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de atividade rural, 

encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 

8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a 

exigência de que o labor rural tenha sido exercido em período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Consoante às lições colimadas, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação 

de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento 

de custas e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de 

justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Processo Número: 1003031-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003031-53.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MAURICIO RAMOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE) ajuizada por MAURICIO RAMOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 21494040), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. 
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Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Do 

contexto legislativo, extraem-se 2 (duas) situações. A primeira, se no 

momento de preenchimento do requisito etário o segurado cumprir o 

período de carência exigido nesta mesma data, não há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o requerimento do benefício, caso este 

seja posterior à data do preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no 

momento do preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o 

período de carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural 

até o momento do requerimento do benefício, ainda que de forma 

descontínua, desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento 

das demais condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

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

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região neste sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA 

POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - 

CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA 

OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no 

que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se disciplinada nos 

artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 

201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência de que o labor 

rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior ao 

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

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a redação do artigo 106 da Lei n. 

8.213/1991, alterada pela Lei n. 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 
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alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.” Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, 

é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005331-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORECY ANTONIO NARDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005331-85.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LORECY ANTONIO NARDES 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ OU SUBSIDIARIAMENTE, RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

LORECY ANTONIO NARDES em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de hipertensão arterial, epilepsia, doença 

coronariana e hérnia umbilical dolorosa, incapacitando-o ao trabalho e, 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o 

quantum relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. Laudo pericial realizado por perito judicial no 

Id nº 27365033. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação 

tempestivamente no Id nº 27669264, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo a concessão de benefício por incapacidade. O processo está 

em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A concessão de benefícios por incapacidade laboral 

está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, 

a parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

23829756 – Pág. 09). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que o requerente 

está total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laboral, 

visto que as patologias que o acometem possuem aspecto crônico 

degenerativo e difícil controle medicamentoso (Id nº 21917579). Não 

obstante, considerando a idade (72 anos), a limitada escolaridade e a 

ausência de qualificação profissional, constato que a parte autora não 

está apta para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. 

Nessa toada, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário 
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de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença (29/09/2018 – Id nº Id nº 23829756 – Pág. 09), nos termos 

do artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004726-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNETTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CAZANELLI OAB - MT23549/O (ADVOGADO(A))

IVONE MARIA GRANDO OAB - MT9875/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE RENAVAM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004726-42.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: HELIO BRUNETTA IMPETRADO: 

GERENTE DE RENAVAM Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR impetrado por HÉLIO BRUNETTA contra ato da 

COORDENADORA DE REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS – RENAVAM 

DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado 

nos autos. Aduz, em síntese, que, no ano de 1999, alienou a moto Honda 

C100 Biz, Placa KAI 3108, Renavam 00709103883, Chassi 

9C2HA070XWR016492, cor Vermelha, ano 1998 e modelo 1999, e o 

adquirente não realizou a transferência do veículo, bem como não efetuou 

o pagamento dos débitos referentes ao IPVA, licenciamento e DPVAT, 

motivo pelo qual a moto foi apreendida, em 03/06/2000. Relata que, em 

02/06/2014, foi notificado para efetuar a quitação dos débitos referentes à 

moto, sob pena de venda em leilão público. Ainda, em 13/05/2015, foi 

novamente notificado para efetuar o pagamento dos débitos, sob pena de 

ser o veículo encaminhado à reciclagem. Alega que, em 19/05/2017, 

protocolou na 40ª CIRETRAN, em Primavera do Leste, requerimento para 

que a moto fosse apresentada, para o pagamento dos débitos e que, caso 

não fosse apresentada, procedesse a baixa da motocicleta de seu nome. 

Declara, ainda, que o requerimento foi encaminhado à Coordenadoria do 

RENAVAM – DETRAN/MT, contudo, até a data da impetração do 

mandamus não foi realizada sua análise. Assim, pugnou pela concessão 

de liminar, “inaudita altera pars”, para que seja suspensa a cobrança de 

débitos relativos a moto Honda C100 Biz, Placa KAI3108, Renavam 

00709103883, Chassi 9C2HA070XWR016492, cor Vermelha, ano 1998 e 

modelo 1999, até a sentença. Ao final, requereu a concessão da 

segurança, determinando que a autoridade coatora forneça a resposta ao 

requerimento, no prazo de 30 (trinta) dias. No id n. 22590965, o pedido 

liminar foi indeferido. Informações prestadas pela autoridade coatora no id 

n. 25387643, aduzindo, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a 

ausência de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva. No mérito, 

alegou que o pedido de suspensão da cobrança deve ser feito à 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. No id n. 26271532, 

manifestação ministerial alegando ser desnecessária a sua intervenção no 

feito. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado contra ato da 

COORDENADORA DO RENAVAM DO DETRAN/MT. Há preliminares 

aventadas pela parte impetrada, que passo a analisar. As preliminares de 

inviabilidade da via eleita, ausência de prova pré-constituída e Ilegitimidade 

passiva, não merecem guarida, vez que o mandamus é perfeitamente 

cabível ao caso em análise, uma vez que a parte impetrante busca obter a 

resposta ao seu requerimento administrativo, o qual foi devidamente 

comprovado. Afastadas as preliminares, passo a análise do mérito. O 

mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal: LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei 

nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é 

considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar 

os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de 

José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é 

considerado "um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto 

à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). No caso sub 

judice, a parte impetrante pugnou, liminarmente, pela suspensão da 

cobrança dos débitos relativos à motocicleta. No mérito, requer que a 

parte impetrada forneça resposta a seu requerimento. No que tange ao 

pedido liminar, este foi devidamente analisado e indeferido na decisão de 

id n. 22590965, de modo que não comporta mais discussão sobre o 

assunto. Quanto ao pleito de resposta ao requerimento administrativo, 

verifico que este merece acolhimento, haja vista que a demora injustificada 

em sua análise constitui ofensa ao direito constitucional a razoável 

duração do processo, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário no 

caso, a fim de se resguardar direito líquido e certo da parte impetrante. O 

artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe: LXXVIII - a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - 

ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – 

DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS 

PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A 

demora na análise de procedimento administrativo ofende, 

indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração 

razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa 

razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto 

da efetividade. 2. A omissão da administração pública em apreciar 

requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo 

razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da 

segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao 

direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço 

público (art. 37, caput, da CF). (TJ-MT – N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

CONCEDEU O PEDIDO DE LIMINAR SEM PRÉVIA OITIVA DO 

REPRESENTANTE JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM – NÃO CONFIGURAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA 

– PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCORPORAÇÃO SALARIAL – DEMORA 

NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – EXTRAVIO – AUSÊNCIA DE 
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ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A RESTAURAÇÃO DOS 

AUTOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – 

ATO OMISSIVO –CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não obstante o art. 2º da Lei 

nº 8.437/92 (que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público e dá outras providências), imponha a prévia oitiva 

do representante judicial do ente público demandado; contudo, tal 

exigência stricto senso só se refere ao mandado de segurança coletivo à 

ação civil pública, não se aplicando aos mandados de segurança 

individuais. 2. Não há que se falar em ausência do interesse de agir, 

quando existe controvérsia entre as partes e perigo de dano jurídico. 3. 

Compete à Secretária Municipal de Gestão executar as ações de gestão 

de pessoas, incluindo o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Cuiabá, nos termos da legislação 

específica, bem como aquelas relacionadas à Tecnologia da Informação, 

às Compras e Licitações e ao Patrimônio Público, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal. 4. A injustificada demora no trâmite e decisão dos 

procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo 

individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto 

no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 5. A responsabilidade pela 

demora na apreciação do requerimento de incorporação salarial em 

decorrência do extravio do processo administrativo é exclusiva do ente 

público, mormente em consideração ao princípio da eficiência da 

administração pública, consignado no caput art. 37, da Constituição 

Federal/1988. 6. A decadência e a prescrição não se aperfeiçoam, 

quando a conduta da autoridade impetrada é omissiva e continuada, 

consubstanciada na demora em apreciar processo administrativo, e, por 

isso mesmo, renova-se sucessivamente. (TJ-MT – N.U 

0041400-68.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019). Destarte, considerando as 

lições acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da 

concessão parcial da segurança, a procedência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO EM 

PARTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a autoridade impetrada analise e forneça resposta ao 

requerimento de HELIO BRUNETTA, n. 294042/2017, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias. Isento de custas. Sem honorários, a teor do 

disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Sentença sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006001-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CACILDA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE) ajuizada por CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 15514098), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 16154244. Em audiência de instrução foi ouvida 1 

(uma) testemunha. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito 

em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à 

aposentação, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Do 

contexto legislativo, extraem-se 2 (duas) situações. A primeira, se no 

momento de preenchimento do requisito etário o segurado cumprir o 

período de carência exigido nesta mesma data, não há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o requerimento do benefício, caso este 

seja posterior à data do preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no 

momento do preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o 

período de carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural 

até o momento do requerimento do benefício, ainda que de forma 

descontínua, desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento 

das demais condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

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

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região neste sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA 

POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - 

CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA 

OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no 

que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se disciplinada nos 

artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 

201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência de que o labor 

rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior ao 

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

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a redação do artigo 106 da Lei n. 

8.213/1991, alterada pela Lei n. 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.” Consoante às 

lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos 

autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, 

é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona 

que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos 

termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu 

comprovar suas alegações. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005102-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELIN ELIZA KOHLER 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PEDIDOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por ELIN ELIZA KOHLER em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de artrose não especificada, 

transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia, dor lombar baixa, transtorno não especificado de disco 

intervertebral, espondilose não especificada, osteofito, lumbago com 

ciática e dorsalgia, incapacitando-a ao trabalho. Laudo pericial realizado 
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por perito judicial no Id nº 27365028. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação no Id nº 27972599, requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no Id nº 28510398. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

23228011). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, devendo ser reavaliada em um período de 12 meses (Id nº 

27365028). Destarte, considerando que a incapacidade constatada pelo 

perito é temporária e que a autora esta realizando tratamento, que a 

referida perícia foi realizada em 21/11/2019, bem como o perito estimou o 

tempo de 12 meses para a recuperação, verifico que ainda restam 10 

meses para que se encerre esse período. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento parcial da pretensão inicial. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte 

requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, e seu pagamento pelo período de 

10 (dez) meses, a partir desta sentença, bem como efetue o pagamento 

das quantias correspondentes às parcelas de auxílio-doença, devidas 

desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença (23/07/2019 – Id 

nº 23228011 – Pág. 05), observada a eventual prescrição quinquenal. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 

204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas 

a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do benefício nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000713-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIE DAIANE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000713-68.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JENNIE DAIANE COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA ajuizada por JENNIE DAIANE DA COSTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, alegando, em síntese, 

ser portadora de epilepsia de difícil controle (CID G.40), não conseguindo 

desenvolver qualquer tipo de labor e, ainda, não possui condições 

financeiras para prover sua própria subsistência, necessitando do amparo 

social por força do disposto na Lei nº 8.742/93. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação no id n. 9837664, alegando ausência da 

comprovação das exigências legais para obtenção do benefício pleiteado. 

Impugnação à contestação no id n. 10258641. Realizado estudo 

socioeconômico (id n. 20246337), bem como laudo pericial por perito 

nomeado por este Juízo (id n. 16635819). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido inicial (id n. 

24215188). É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 
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de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Compulsando os autos, verifico que a pretensão posta na demanda 

merece acolhimento, visto que suficientemente comprovado que a parte 

requerente não possui meios de prover a própria mantença e nem de tê-la 

amparada por sua família. A Lei nº 8.742 de 1993, ao dispor sobre os 

Planos de Benefícios da Assistência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da Constituição 

Federal, assevera em seu artigo 20, caput, com a redação dada pela Lei 

nº 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia 

de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” Na 

Carta Magna encontramos: “Art. 203. A assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” Para obtenção do amparo social, deverá 

a parte requerente preencher dois requisitos, tais como: ser portador de 

problemas físicos incapacitantes e estar impossibilitado de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares. Analisando os 

autos, é de se notar que o perito médico constatou a incapacidade da 

requerente desde 2016, em razão das crises epiléticas de difícil controle e 

não previsíveis (id n. 16635819). No que concerne ao segundo requisito, o 

estudo socioeconômico informa que a parte requerente reside com seus 

dois filhos (4 e 7 anos) e a única renda da família é proveniente da pensão 

alimentícia dos filhos, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais). Com 

efeito, aduz o artigo 20, §3º, da Lei nº 8742/93, que “considera-se incapaz 

de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. 

Não obstante, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que o 

disposto no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, embora não fira a 

Constituição Federal, conforme assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, 

não contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim 

presunção objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da 

necessidade assistencial em cada caso concreto, mesmo que o quantum 

da renda per capita eventualmente ultrapasse o valor de ¼ (um quarto) do 

salário mínimo. Assim, no caso em testilha, restou demonstrado, através 

do estudo social mencionado acima, que a requerente faz parte de uma 

estrutura socioeconômica carente. Note-se que a parte requerente além 

de possuir as enfermidades constatadas no Laudo Pericial que a 

impossibilitam para o trabalho, não possui renda própria, vez que a família 

sobrevive do valor recebido referente a pensão alimentícia dos filhos 

menores de idade, de acordo com as informações prestadas no estudo 

socioeconômico realizado em sua residência. Em que pese às alegações 

do requerido, constata-se que deve ser concedido o benefício assistencial 

de prestação continuada, vez que o caso dos autos encontra guarida na 

Lei nº 8.742/93. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART 203, V, CF/88. LEI N.º 8.742/93. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

1. Presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da 

prestação continuada denominado amparo social à pessoa portadora de 

deficiência física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93), 

ante a comprovação de que a parte requerente é deficiente e que não 

possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família. 2. Nos termos do §2º, do art. 20, da Lei 8.742/93: "considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". 3. O 

estudo sócio-econômico juntado aos autos evidencia que a parte autora 

enquadra-se na situação de miserabilidade. 4. Nos termos da 

jurisprudência deste TRF da 1ª Região, deve ser excluído, para fins de 

apuração da renda per capta, benefício assistencial ou previdenciário, de 

até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de 

mesmo valor paga à pessoa de qualquer idade. Deve ser excluído, 

portanto, tanto a renda quanto a pessoa que a recebe, para aferição do 

requisito. 5. Correção monetária com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. 6. Os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 7. Honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 

111 do  STJ.  8 .  Ape lação prov ida  (TRF1 –  Número 

0032876-61.2018.4.01.9199 Classe: APELAÇÃO CIVEL (AC). Relator(a): 

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA Data da 

publicação 30/04/2019). Dessa forma, constato que a requerente faz jus 

ao benefício o benefício assistencial de prestação continuada, nos termos 

da Lei nº 8.742/93 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, haja vista 

que preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. No que concerne à data de início do benefício, entendo 

que o mesmo é devido a partir da incapacidade laborativa (2016), 

conforme alegado pelo perito. Ante o exposto e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício de 

AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA no valor de 

um salário mínimo por mês, a partir incapacidade (2016), devendo ser 

desconsideradas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 

Correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante da reiteração do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar o 

estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 60 (sessenta) dias. Honorários advocatícios pelo réu, no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA CARLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000487-58.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUCELIA 

APARECIDA CARLINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LINCOLN DE SOUZA JUTAHY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)
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PROCESSO n. 1000488-43.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ALVARO 

LINCOLN DE SOUZA JUTAHY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

REICHE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000491-95.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:NATALIA 

GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE ALMEIDA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000494-50.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SILVANIA DE 

ALMEIDA MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETH OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000495-35.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SILVANETH 

OLIVEIRA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERMINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000496-20.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MAURICIO 

FERMINO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA RIBEIRO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000497-05.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LINDINEIA 

RIBEIRO DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000498-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DA SILVA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 31/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANE PAULA BORGHETTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000501-42.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANE PAULA 

BORGHETTI DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILEI 

SCHUSTER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Vespertino Data: 31/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002885-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS LILIAN RAMPINELIS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-27.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA KELY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-27.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:NUBIA KELY DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDERSON SANTOS NEVES, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO, LEONARDO COSTA NICOLINO POLO 

PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 06/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, o prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 30/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005978-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON DE OLIVEIRA SILVA 94063150259 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 30/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004008-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSEMAR JOSE GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004008-79.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA 

EXECUTADO: GELSEMAR JOSE GOMES Vistos, Em atenção ao ofício 

expedido no evento n °13836729 e encaminhado para o Órgão 

responsável pelo pagamento dos proventos da parte executada (id. 

n°13836747), manifeste-se a parte exequente se o valor de 

R$550,00(quinhentos e cinquenta reais) está sendo creditado em sua 

conta poupança, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Em 

caso negativo, junte-se extrato bancário contemporâneo a data do 

encaminhamento do ofício (id. n°13870978). Após, com ou sem 

manifestação, volte-me conclusos para deliberação. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO (REQUERENTE)

VANESSA KAROLINE PEIXOTO (REQUERENTE)

JOANNY MICHELLY BIASIN VIRMIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALTO VIDIGAL EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000684-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUDMYLA CAETANO, 

JOANNY MICHELLY BIASIN VIRMIEIRO, VANESSA KAROLINE PEIXOTO 

REQUERIDO: ALTO VIDIGAL EVENTOS LTDA - ME Vistos, Tendo em vista 

a citação negativa da parte reclamada demonstrado na correspondência, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca do Rio de Janeiro/ RJ, para 

cumprimento da diligência requerida. Além disso, designe-se nova 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001949-84.2019.8.11.0037. INTERESSADO: BARROS PRIETO & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: CARLOS ALBERTO SILVA Vistos, Recebo os 

documentos de ID. n° 21627523 e 21905763. Intime-se a parte devedora 

para cumprir o acordo homologado na sentença de ID. n° 16913918, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de 

expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). 

Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005454-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005454-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WALQUIRIA RODRIGUES 

BARRETO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos, 

Deixo de designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a 

Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos 

termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite(m)

-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do representante 

legal (artigo 75 do CPC), para, querendo, apresentar(em) contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, considerando-se como 

verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 344 do Código de 

Processo Civil). Caso a contestação venha acompanhada de documentos 

e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá impugná-la no 

prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser intimada para tanto. Cientifique(m)-se 

ao(s) réu(s) que deverá(ão) fornecer ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública a documentação de que disponha(m) para o esclarecimento da 

causa, apresentando-a com a contestação, bem como que não haverá 

prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSILENE BERNARDO AGUIAR (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006147-67.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLEIDINEIA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002757-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RONILCE MARTINS DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLAUDIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001480-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: REGINA CLAUDIA PERES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001319-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELENILSON MARTINS LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 152 de 877



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001343-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA WISCH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do 

preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com 

as despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 

5º da Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Com efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001342-71.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA WISCH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000505-79.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:WILSON JOSE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DA ROSA KLEIN 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

Vespertino Data: 06/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001433-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIMAR GOMES MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 
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ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAIA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001399-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS BAIA FIGUEIREDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS OAB - SP138071 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 16/09/2019 

Hora: 14:20, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 23 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS OAB - SP138071 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA SILVA FELIZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) manifestar nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 30/01/20. Neide Vaz 

Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BALDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT, 30/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO HESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 15:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GALON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 06/04/2020 

Hora: 16:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIA CARLA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 19/09/2019 

Hora: 13:20, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 08 de Agosto de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIA CARLA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/04/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010348-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010348-85.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: WANDERSON SOARES 

BORGES EXECUTADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Vistos, 

Considerando que há evidências de incapacidade financeira da parte 

requerente, suspenda-se a exigibilidade das custas processuais, no 

prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil e Lei n°1.060/50. Arquive-se com as cautelas pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANES GERALDINO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001623-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JORDANES GERALDINO DE 

ASSIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

processo já sentenciado e extinto pela ausência da parte autora na 

audiência de conciliação. Assim, remeta-se os autos ao arquivo definitivo, 

uma vez que não houve recurso da sentença que transitou em julgado. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000471-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000471-07.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: EMERSON CARLOS 

DIAS Vistos. Cite-se o executado para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006781-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY ALENCAR MENEZES (INTERESSADO)

EDILENE PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/03/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

02/05/2019 Hora: 09:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 21 de Março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/03/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006765-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

09/09/2019 Hora: 09:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006765-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/03/2020 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO DE PAIVA JUNIOR OAB - GO27677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003465-42.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DINA PERES DE JESUS - ME 

REQUERIDO: JOAO PEREIRA SANTANA Vistos, Defiro o pedido da juntada 

de petição de ID. n° 24573154. Designe-se nova audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se no endereço informado no ID. 

n°24573154. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE ROCHA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/03/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003869-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE CAMPOS BERTOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003869-93.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARLA CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: JOVANE CAMPOS BERTOLO Vistos, Tendo em vista que o 

pedido de cumprimento de sentença foi instruído apenas com a 

homologação sem trazer o projeto do Juiz Leigo, junto em anexo a 

sentença proferida e homologada. Intime-se a parte devedora para cumprir 

a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 07/03/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 30 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011184-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011184-92.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: DERLY GARCIA PEREIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por DERLY GARCIA PEREIRA em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte executada manifestou 

sua concordância em relação ao cálculo apresentado pelo exequente. Por 

esta razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado que totalizou 

R$4.980,68 (quatro mil novecentos e oitenta reais e sessenta e oito 

centavos), sendo R$ 4.331,03(...) para a exequente e R$649,65 (...) para 

o advogado Ronaldo Queiroz Garcia, OABMT 21.052/O. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000514-41.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:HENNYNK 

FERNANDO PRATES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HENNYNK 

FERNANDO PRATES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 30/03/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 
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DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE HAMERSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010509-95.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARICE HAMERSKI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por CLARICE HAMERSKI em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte executada manifestou sua 

concordância em relação ao cálculo apresentado pelo exequente. Por esta 

razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado que totalizou R$ 4.093,79 

(quatro mil e noventa e três reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 

3.559,82(...) para a exequente e R$533,97 (...) para o advogado Ronaldo 

Queiroz Garcia, OABMT 21.052/O. EXPEÇA-SE ofício requisitório 

diretamente ao ente público, para pagamento do valor homologado, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 

e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE OS 

RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, arquive-se o processo. Decorrido esse 

prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. Publicada e 

registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007601-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGENOR VASQUES (REQUERIDO)

FATIMA ZEPONI VASQUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007601-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEO NUNES REQUERIDO: 

ALGENOR VASQUES, FATIMA ZEPONI VASQUES, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, Defiro o pedido de Id 21893950. 

Designe-se nova data para audiência de Tentativa de Conciliação a ser 

realizada apenas entre o requerente LÉO NUNES e a requerida FATIMA 

ZEPONI VASQUES, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Intime-se a requerida, ATRAVÉS DE OFICIAL DE 

JUSTIÇA, no endereço informado na petição de Id 21893950, instruído 

inclusive com foto da residência, por se tratar de imóvel à beira da BR-070 

e consignando no mandado, que o oficial de justiça poderá entrar em 

contato com o advogado do requerente, se acaso necessário. Em relação 

ao requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO deixo de designar audiência de conciliação, visto que, 

invariavelmente, a Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, 

o que faço nos termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. 

CUIABÁ). Cite-se o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO dos termos da ação, na pessoa do representante legal 

(artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique(m)-se ao(s) réu(s) que deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha(m) para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro 

de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NEVES - PRESTADORA DE SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002579-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO NEVES - 

PRESTADORA DE SERVICOS - ME REQUERIDO: SANEAR CONSTRUCOES 

LTDA Vistos, Compulsando os autos, observa-se que não foi possível a 

localização da parte demanda, motivo pelo qual o reclamante postulou pela 

intimação editalícia da reclamada. Pois bem. É pacífico o entendimento de 

que a modalidade editalícia é incabível em sede de Juizados Especiais 

Cíveis no processo de conhecimento, seja citação seja intimação. Deste 

modo, apesar da existência do enunciado 37 do Fonaje, tenho que se trata 

de mera orientação procedimental PARA OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO, 

não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da 

legalidade. Ademais, a vedação justifica-se nos princípios que norteiam os 

juizados, quais sejam: celeridade, economia processual, simplicidade e 

informalidade. Sendo assim, o procedimento em análise ofende os 

princípios apontados. Isto posto, INDEFIRO o pedido de citação da 

reclamada por meio de Edital. Requeira o autor o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127121 Nr: 106-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SOBRE O CÁLCULO JUNTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO, NAS 

FLS. 227/228.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACY COELHO DE ARAUJO (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI DE ARAUJO MARINHO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000370-67.2020.8.11.0037. AUTOR: MARIA JACY COELHO DE ARAUJO 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA REABILITAÇÃO QUÍMICA COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta 

por MARIA JACY COELHO DE ARAUJO assistida pela Defensoria Pública 

em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e de ARLEI DE 

ARAUJO MARINHO (todos qualificados na petição inicial). Narra a parte 

autora que é genitora do requerido e que este é dependente químico, 

sendo usuário contumaz de álcool e cocaína (F10.2 e F14.2). Relata que 

seu filho apresenta heteroagressividade, retraimento social e 

comportamento de risco quando dominado pelo efeito do álcool e da 

cocaína, arriscando sua própria vida e integridade física e também das 

pessoas ao seu redor. Argumenta que outrora fora tentado tratamento no 

CAPS, contudo o Requerido não aceitou ser submetido ao referido 

tratamento ambulatorial. Instado a se manifestar o NAT apresentou o 

Parecer Técnico nº 0166/2020, com a seguinte conclusão: III – 

CONCLUSÃO: 1. Quanto à doença alegada: Há Laudo Médico que 

comprova o alegado. 2. Quanto à necessidade de internação involuntária: 

Entende-se adequado o tratamento proposto tendo em vista todo histórico 

do paciente e documentos acostados aos autos. 3. A competência é do 

Estado de Mato Grosso sendo o Hospital Adalto Botelho o local indicado. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a inicial e, sobretudo, pelo 

relatório médico subscrito pelo Dr. Ari Provin Junior, CRM/MT 10659 que 

afirma a necessidade urgente de internação compulsória do requerido 

tendo em vista seu comportamento de risco (ID. n° 28299196), e também 

pelo Receituário da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste/ 

MT feito pela Drª. Elisangela Ramos de Lima, CRM/MT 8285, que relata 

sobre a anuência da família em relação à internação e tratamento do 

Requerido (ID. n° 28299196). No que diz respeito ao perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações 

médicas, concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 

paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de ARLEI DE ARAUJO MARINHO (qualificado(a) na petição inicial), 

conforme a prescrição médica, devendo o requerido, Município de 

Primavera do Leste/MT, arcar com o pagamento das despesas 

médico-hospitalares em Clínica especializada, eleita a seu critério. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. SALIENTO que 

a desinternação do(a) paciente será precedida de Laudo da Equipe 

Multidisciplinar, independentemente de autorização deste juízo (que, 

contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que o(a) 

paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do(a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos 

os dados completos da clínica/hospital para onde o(a) paciente for 

encaminhado(a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir 

da terceira mensalidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o 

auxílio do SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de 

busca do(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo(a), se for 

necessário sedá-lo(a), bem como quanto a disposição do local para 

mantê-lo(a) até que seja conduzido(a) para internação no Hospital 

Psiquiátrico Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar 

esta decisão ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a 

observação de que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará 

o auxílio requisitado (se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, 

desde já, ao Comando da Polícia Militar local, que disponibilize, caso 

necessário, efetivo policial suficiente para proceder à captura e condução 
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segura do(a) paciente, inclusive propiciando a segurança das demais 

autoridades envolvidas no caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao 

e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Tendo em vista que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Pública, nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico 

(NAJU) desta Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, 

Dr.ª Anna Paula Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá 

patrocinar a defesa do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. 

Diante do quadro físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino 

a CITAÇÃO do Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa 

dos interesses do(a) requerido(a)/paciente. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação, intimação/ofício, inclusive como 

mandado de internação e ofício de requisição ao SAMU e à Polícia Militar, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 29 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002848-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002848-82.2019.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JULIANO 

PEREIRA MACHADO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista o não cumprimento da tutela de urgência, entendo necessário o 

bloqueio e sequestro de verbas públicas. Acolho a justificativa trazida na 

petição de Id 26971291 para não apresentação de outros orçamentos. 

Assim, defiro o sequestro de numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$19.480,00 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta 

reais), para custear a CIRURGIA PARA REPARAÇÃO DA LESÃO 

MENISCAL E LIGAMENTAL DO JOELHO ESQUERDO, da parte requerente 

JULIANO PEREIRA MACHADO. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

BacenJud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se o alvará em favor do fornecedor, conforme apontado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar o 

procedimento, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no 

prazo de até 10 (dez) dias, após a realização. Com a juntada da nota 

fiscal, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002003-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LONDEON MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002003-21.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, LONDEON MARTINS PEREIRA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (CUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL) C.C. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente LONDEON MARTINS 

PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteia o 

fornecimento do medicamento GALVUS MET 50/1000mg, já sentenciado e 

em fase de cumprimento de sentença. Consigno que a medicação deste 

processo é de USO CONTÍNUO, conforme é possível observar no último 

relatório médico de Id 26154266. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, 

atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande a competência para processar e julgar os feitos relativos 

à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a 

Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da MAGISTRATURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. 

Desta forma, em virtude de se tratar de medicamento de prestação 

continuada e da competência absoluta da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual, 

determino a redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, 

devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, 

inclusive encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 30 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011514-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011514-55.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: IZABEL CRISTINA REZENDE 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 16 

de janeiro de 2018(id. n°11356034), a parte recorrente foi intimada para 

apresentar arcabouço probatório no que diz respeito a sua condição 

financeira ou apresentar comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas e manteve inerte até a respectiva data. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. Considerando que a sentença transitou em julgado e 

que não houve pleito executório, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa e anotações pertinentes. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003405-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003405-69.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da necessidade de que a 

atualização do cálculo seja feita pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, TORNO SEM EFEITO O OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 125/2019. 

Verifico, também, que não foi determinado ao autor que apresentasse as 

certidões originais que instruíram a inicial na Secretaria. Assim, INTIME-SE 

A PARTE EXEQUENTE PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA SECRETARIA, que deve retê-las e certificar 

nos autos. Após a apresentação, solicite-se ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a apuração do 

valor líquido devido, juntamente com a distinção da atualização monetária, 

juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 

11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as peças exigidas naquele 

Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV (art. 13, § 2º, da Lei 

12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), expeça-se ofício 

requisitório diretamente ao ente público citado, para pagamento do valor 

indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de tributação, assim 

como comprovar todos os pagamentos nos autos. O ofício requisitório 

deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 11/2017-CM, bem 

como ser instruído com as peças lá apontadas. Comprovado o pagamento 

no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de sequestro do 

numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 e o 

Provimento nº 11/2017-CM. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE HAMERSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010509-95.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLARICE HAMERSKI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por CLARICE HAMERSKI em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte executada manifestou sua 

concordância em relação ao cálculo apresentado pelo exequente. Por esta 

razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado que totalizou R$ 4.093,79 

(quatro mil e noventa e três reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 

3.559,82(...) para a exequente e R$533,97 (...) para o advogado Ronaldo 

Queiroz Garcia, OABMT 21.052/O. EXPEÇA-SE ofício requisitório 

diretamente ao ente público, para pagamento do valor homologado, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 

e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE OS 

RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, arquive-se o processo. Decorrido esse 

prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. Publicada e 

registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011184-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011184-92.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: DERLY GARCIA PEREIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por DERLY GARCIA PEREIRA em face 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. A parte executada manifestou 

sua concordância em relação ao cálculo apresentado pelo exequente. Por 

esta razão, HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado que totalizou 

R$4.980,68 (quatro mil novecentos e oitenta reais e sessenta e oito 

centavos), sendo R$ 4.331,03(...) para a exequente e R$649,65 (...) para 

o advogado Ronaldo Queiroz Garcia, OABMT 21.052/O. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS ALVARÁS. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012155-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012155-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ADRIANA APARECIDA MOURA 

EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Defiro a gratuidade da 

Justiça e a dispensa das custas, dada a incapacidade financeira da parte 

reclamante. Arquive-se, com baixa. Primavera do leste/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005496-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005496-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA Vistos, INDEFIRO os 

efeitos da justiça gratuita, uma vez que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar 

o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Além disso, o artigo 5º da Constituição Federal prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, intime-se a parte 

exequente BANCO BRADESCO para requerer o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Considerando que o executado 

GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA não recolheu as custas processuais, 

apesar de intimado na pessoa de seu advogado, LAVRE-SE CERTIDÃO E 

ENCAMINHE-SE À CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO – 

CAA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 20 de 2019. Primavera 

do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDI NOEMI NEUHAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001940-25.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLEDI NOEMI NEUHAUS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os recolhimentos 

de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011686-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARINHO GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011686-94.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE MARINHO GONCALVES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

JOSE MARINHO GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do Município de Primavera do Leste, em que pleiteia o medicamento Xarelto 

20 mg. Consigno que a medicação deste processo é de USO CONTÍNUO, 

conforme é possível observar nos relatórios médicos que instruíram o 

processo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a 

competência para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, 

nos seguintes termos: Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do Anexo I desta Resolução. Art. 2º Sem prejuízo da competência 

absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que 

envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada 

em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se 

encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que 

em fase de cumprimento de sentença. (...) ANEXO I 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: Processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a 

Portaria nº 29/2019-CM do Presidente do Conselho da MAGISTRATURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO autorizou a redistribuição das ações 

relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca de Várzea Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da mencionada Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. 

Desta forma, em virtude de se tratar de medicamento de prestação 

continuada e da competência absoluta da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual, 

determino a redistribuição do processo à Comarca e à Vara competente, 

devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas necessárias, 

inclusive encaminhando-o à redistribuição. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 30 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007584-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA QUARESMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007584-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA QUARESMA Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos 

autos, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007582-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUISNEI LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007582-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: LUISNEI LIMA DA 

CRUZ Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pela 

requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos autos, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007568-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PAULO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007568-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: ALEXANDRE PAULO 

PEREIRA DOS SANTOS Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos 

autos, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por 

força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007569-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SAUL QUINTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007569-77.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HM COMERCIO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP REQUERIDO: MARCELO SAUL 

QUINTAS Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada 

pela requerente, tendo em vista a duplicidade noticiada nos autos, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004665-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCELO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004665-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO MARCELO DE 

MORAES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme termo de acordo juntado nos autos (id. n°14491439). 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, 

considerando que a matéria desta lide está relacionada a direito disponível 

e as partes são capazes, não verifico empecilho à homologação do 

acordo apresentado. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

efetuado entre as partes, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, 

e consequentemente, julgo extinto o presente processo em conformidade 

com o art.487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVILMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001675-23.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELVILMA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., VIA VAREJO 

S/A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do 

valor de R$ 4.669,05 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do 

(s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010115-88.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: FIDELIDADE CONSTRUCOES LTDA - 

ME Vistos, Trata-se da ação de cobrança pleiteada por CONTUDO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI em face de FIDELIDADE 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME, em trâmite desde 2016, na qual a parte 

promovida sequer foi citada e intimada até a respectiva data. De início, 

ressalto que a expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e 

empresas, ou ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o 

endereço da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da 

Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Por tais argumentos, INDEFIRO o pedido 

retro. Por sua vez, detecto que o processo tramita há quatro anos sem ser 

validamente constituído. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, 

novos supostos endereços do réu, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005628-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE CAMPOS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005628-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AUTO WETEL CHAPEACAO E 

PINTURA LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA DE CAMPOS AMORIM Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de cobrança. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 16546378), a parte requerente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte requerente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE SOARES SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005264-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: G. I. MINUZZI - ME 

REQUERIDO: GISELE SOARES SAMPAIO Vistos, Homologo a desistência 

da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°14947975), para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 30 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006116-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA CELINA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência id. n°28287697), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 
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do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006117-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006117-32.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA CELINA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência id. n°28287705), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DOS SANTOS NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006134-68.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSICLEIA DOS SANTOS 

NUNES DE BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo (a) 

requerente (id. n°28223012), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006944-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA DE JESUS MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1006944-77.2018.8.11.0037 Reclamante: Ieda de Jesus 

Meneses Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento: Apesar de a Reclamada ter postulado 

em sua defesa pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento (visando tomar o depoimento pessoal da Reclamante), 

revela-se tempestivo lembrar à mesma que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. 

Outrossim, no que se refere às alegações inerentes ao expressivo 

número de demandas tendo por objeto supostas fraudes, as quais, por 

sua vez, poderiam ser provenientes de uma captação ilícita de clientes, 

entendo que a empresa de telefonia Ré detém totais condições financeiras 

e técnicas para elaborar um dossiê idôneo (munido das provas 

relacionadas à alegada falta de ética da patrona responsável pelo 

ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, acionar as 

autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda como preliminar, a 

Reclamada sustentou que as alegações apresentadas pela Reclamante 

não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica firmada entre as partes 

transcorreu normalmente até que a consumidora, sem qualquer 

justificativa, deixou de honrar os pagamentos que se faziam necessários. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou 

para que fosse reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Não obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho 

que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da 

prova se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (Artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira da Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

alegou como matéria preliminar que a Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da sua veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na tentativa de contrair crédito 

no mercado local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 191,94. No entanto, a 

Autora afirmou que não possui débito algum com a empresa de telefonia, 

referente ao contrato motivador do apontamento. Por entender que foi 

negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação 

da linha nº 66-9.9922-8464), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de cobrança, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 
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pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Apesar de a Reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com a parte Autora, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida da consumidora. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus 

serviços mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, 

como por exemplo um instrumento contratual devidamente assinado pela 

cliente, bem como, os documentos pessoais que deveriam ter sido 

exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, um arquivo de 

áudio em que a própria Reclamante tenha externado a sua adesão a algum 

serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, definitivamente, a empresa de 

telefonia não se desincumbiu. No que diz respeito ao “Relatório de 

Chamadas” que se encontra anexo à defesa, entendo que tal prova, por 

se encontrar desprovida dos documentos alhures relacionados, conserva 

o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas. Portanto, não 

tendo sido devidamente comprovada a relação contratual existente entre 

os litigantes, entendo que a negativação registrada em detrimento da 

Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, 

consequentemente, comprometendo o acolhimento dos pedidos 

formulados na contestação (contraposto, litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça). Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que a autora 

nega a existência de contratação e de débito junto à operadora de 

telefonia ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação de 

serviço de telefonia e da origem do débito que motivou a inscrição 

desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova 

negativa. Telas do sistema informatizado que não se prestam para provar 

a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da 

prova que lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida e 

o cancelamento da inscrição negativa. Inscrição em banco de dados. Dano 

moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de 

danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito 

indevido. A prova e o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, 

na medida em que estão ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ 

DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078079506, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 29/08/2018).”. (Destaquei). No que 

concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o fato da 

Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional e ainda, a fim de 

evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo. Por fim, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 06 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 
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Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELA ROMANA KUCHLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO CACERES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003214-24.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EMANOELA ROMANA KUCHLA 

EXECUTADO: JACINTO CACERES Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

EMANOELA ROMANA KUCHLA E JACINTO CÁCERES. Conforme foi 

acordado entres as partes no termo de id. n° 27150788, o executado 

reconhece o débito e o valor cobrado pela exequente no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), valor esse que será pago em 24 (vinte e 

quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), as quais terão data de 

vencimento para todo dia 11 (onze) de cada mês, depositados na conta 

corrente da autora. Em consequência, julgo extinto o presente processo 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que 

o pagamento será efetuado diretamente na conta corrente do reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 30 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005200-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO Nº: 

1005200-81.2017.8.11.0037 PARTE AUTORA: THAIS SOARES DA ROCHA 

PARTE RÉ: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA 1.SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulado com 

consignação em pagamento e indenização por danos morais e pedido de 

tutela antecipada. Relatou a parte autora que efetuou matrícula na 

universidade em dezembro de 2016, mas em 10/02/2017 efetuou o 

cancelamento, posteriormente, 14/02/2017 se rematriculou, mas em 

15/02/2017 desistiu do curso, alegou que somente é responsável por uma 

mensalidade no valor de R$ 576,00. Narrou que seu nome foi incluído 

perante aos órgãos de restrição ao crédito em 23/05/2017 por valor 

superior ao devido. A parte ré defendeu a legitimidade da inscrição e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Denota-se que a parte autora provou que solicitou 

formalmente a desistência do curso no dia 15/02/2017, id. Num. 10548831 

- Pág. 2. No entanto, o ano letivo teve início em 13 fevereiro 2020, assim 

não há valores a serem restituído à parte autora, vez que a cláusula 4.3.1 

nega a restituição de valores após a data de início das atividades. Por 

outro lado, há valores que devem ser complementados pela parte autora, 

pois após o pedido de desistência a parte autora não efetuou o pagamento 

da mensalidade de fevereiro de 2019. Conforme a cláusula 5.2, o 

contratante pode solicitar a desistência em qualquer época do ano, 

somente ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da 

solicitação, assim a parte autora somente é responsável pela mensalidade 

de janeiro a fevereiro de 2019. Porquanto quem realiza a matrícula em 

fevereiro é responsável pela mensalidade de janeiro e fevereiro, somente 

ao final da conclusão do curso, é o que prevê o contrato no id. Num. 

10548831 - Pág. 6, mas havendo desistência essas parcelas postergadas 

venceram antecipadamente. Esse é o teor a cláusula 4ª do contrato 

aditivo, o contrato afirma que havendo desistência formal as mensalidades 

postergadas para a data da conclusão do curso serão vencidas 

antecipadamente, devendo o contratante pagar em trinta dias (Num. 

10548831 - Pág. 7 Aditivo do contrato). Assim, a mensalidade de fevereiro 

foi antecipada em razão da desistência e a parte autora deve realizar 

pagamento. Dessa forma, verifica-se que o valor em que a parte autora foi 

negativada é legítimo, pois cobrou-se a mensalidade de fevereiro de 2019 

na quantia de R$ 1.408,00 (mil quatrocentos e oito reais), conforme 

estipulado contratualmente. (Contrato no Id. Num. 10548831 - Pág. 14.). 

Portanto, o valor depositado judicialmente deve ser complementado, visto 

que a parte autora depositou somente R$ 627,18. Em relação à incidência 

da cláusula 5.3 esta não deve incidir, pois houve expressa formalização 

da desistência conforme provado. Diante disso, as provas trazidas aos 

autos pela parte ré são suficientes para confirmar existência do débito. 

Por consequência, ficou comprovado que a negativação no serviço de 

proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso, reconheço 

que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Comprovada a 

inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, pois 

não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se 

que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão 

mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da 

Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho o pedido 

contraposto, nos limites do objeto da demanda e nos moldes do art. 30 da 

Lei 9.099/95. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO PELA REVOGAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA E PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial. 

Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, para condenar a 

autora a pagar a ré a quantia de R$ 780,82 (setecentos e oitenta reais 

oitenta e dois centavos - referente a complementação da mensalidade de 

fevereiro de 2019), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1% ao mês ambos contabilizados a partir do 

vencimento do débito (10/02/2017). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. Da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CARDOZO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003575-41.2019.8.11.0037 Promovente: IGOR FERNANDO 

CARDOZO BARBOSA Promovido: BOA VISTA SERVICOS S.A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 
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provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, em junho/2019, ao 

tentar obter crédito no comércio local, tomou conhecimento de que o seu 

nome havia sido negativado, em decorrência do inadimplemento de uma 

suposta dívida. No entanto, o Autor esclareceu que a Reclamada não lhe 

enviou nenhuma notificação prévia acerca da possibilidade de o seu nome 

ser incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que, por sua vez, 

possibilitaria que a referida pendência fosse questionada junto à empresa 

credora. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. No ID 21388310, fora homologado a desistência da 

presente ação em relação a Requerida Elaine Custodia Correia 

manifestada pelo requerente (ID 21370584). Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que notificou previamente acerca da pendência que 

seria incluída em seu banco de dados, motivo pelo qual, entende que não 

se fazem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade 

civil/dano moral. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão inaugural (em patente dissonância com o artigo 

373, II, do CPC/2015). Preconiza a Súmula 359 do STJ que: “Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.”. (Destaquei). Outrossim, oportuno 

transcrever o que resta disposto no artigo 43, § 2º, do Código do 

Consumidor: “Art. 43. (...) § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e 

dados pessoais deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, 

quando não solicitada por ele.”. (Destaquei). In casu, embora a Reclamada 

tenha sustentado que cumpriu com as suas obrigações, entendo que os 

documentos protocolizados junto à contestação não se revelam idôneos 

para respaldar a tese defensiva. Entendo que a prova apresentada pela 

Rec lamada  não  goza  dos  mes m o s  b e n e f í c i o s  d a 

“Carta/Comunicado/Notificação” tradicionalmente enviada aos 

consumidores, essencialmente no tocante a prescindibilidade do AR 

(Súmula 404 do STJ). A meu ver, notificações enviadas por entidades 

arquivistas ou, a título exemplificativo, por instituições financeiras, na 

maioria das vezes, não passam de uma conveniente ponte de acesso 

para que terceiros estelionatários se apropriem indevidamente dos dados 

pessoais dos usuários, o que, inclusive, induz consumidores de boa-fé a 

desacreditarem que tais mensagens detenham alguma idoneidade. Não foi 

juntado o documento dos correios que comprove a entrega da notificação 

da restrição. Também os documentos juntados não demonstram 

efetivamente a própria postagem. Vale lembrar que, no presente caso, o 

ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Pelo outro lado, a parte reclamada é a única parte que tem 

condições de exibir a prova de postagem. Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo-se que não houve postagem de prévia notificação 

do restritivo e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta 

ilícita. Logo, não tenho a Reclamada apresentado nenhuma prova no intuito 

de demonstrar que o Reclamante, efetivamente, atestou o recebimento de 

qualquer notificação, tenho absoluta convicção de que a empresa Ré não 

obteve sucesso em comprovar que o consumidor restou previamente 

notificado de que o seu nome seria inserido junto ao cadastro de 

inadimplentes. Ademais, não obstante a Reclamada tenha anexado à sua 

defesa um suposto “Carta de Aviso de Débito”, entendo que a referida 

prova não passa de uma simples réplica de tela sistêmica, ou seja, fruto 

da produção unilateral da empresa arquivista e que, segundo pacífico 

entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria, não goza de 

credibilidade probatória. Nesse sentido, seguem abaixo transcritas, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE 

COMUNICAÇÃO. Ausente a comprovação de notificação ao consumidor 

acerca da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Violação ao disposto no art. 43. § 2º do Código de Defesa do Consumidor. 

A notificação realizada, tão somente, por e-mail não é válida para 

comprovar a informação prévia de inclusão do nome do autor em cadastro 

de inadimplentes. Dano moral in re ipsa pela inscrição do nome do devedor 

em registro de inadimplentes sem prévia comunicação. (...). DERAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DA RÉ. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082428871 RS, Relator: Jorge 

Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2019).”. (Destaquei). “RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º DO 

CDC. RÉUS QUE NÃO COMPROVARAM O EFETIVO RECEBIMENTO DO 

E-MAIL ENVIADO À DEVEDORA. (...). (TJ-RS - "Recurso Cível": 

71008929929 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de 

Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 30/10/2019).”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovado que o Reclamante chegou a ser previamente 

notificado pela Reclamada acerca da anotação creditícia, entendo que não 

há como deixar de reconhecer que houve uma falha na prestação dos 

serviços por parte da entidade arquivista e ainda, a prática de um ato ilícito 

em detrimento do consumidor (artigo 186 do Código Civil). No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito sem qualquer comunicação prévia (tornando o apontamento 

totalmente indevido), o que, por corolário lógico, ceifou do mesmo a 

possibilidade de resolver a questão administrativamente junto à empresa 

credora, antes de ser efetivada qualquer inserção creditícia. No que 

concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 
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Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (09/05/2019). Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012311-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA APOLINARIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012311-31.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: GERALDA APOLINARIO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos 

honorários advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma 

Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$1.010,00 

(hum mil e dez reais), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176152 Nr: 8604-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO DE JESUS DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Código 176152

1. Defiro o pedido contido na cota ministerial de fl.241.

2. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 15/03/2019, e até o momento permaneceu inerte, intime-se 

pessoalmente o advogado do acusado para apresentação de alegações 

finais no prazo legal, sob pena de multa legalmente prevista no art. 265 do 

CPP.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e desde já, nomeio a Defensoria Pública 

para que prossiga na defesa do acusado, devendo ser intimado a fim de 

que ofereça a peça faltante no prazo legal.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de maio de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209824 Nr: 4060-92.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Autos código 209824

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 21.05.2020 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213715 Nr: 5808-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON DIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Autos código 213715

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 18.06.2020 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216120 Nr: 7032-35.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFTER BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 Autos código 216120

Vistos.

 Trata-se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público em face 

de JEFTER BUENO pela suposta prática dos delitos previsto no artigo 306, 

caput, e art. 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na qual lhe foi 

concedido o benefício da suspensão condicional do processo.

Contudo, conforme certificado à fl. 49 o réu não cumpriu as condições que 

lhe foram impostas, e mesmo após sua intimação, não compareceu em 

juízo para justificar o descumprimento, razão pela qual o Ministério Público 

pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo e 

prosseguimento do feito (fl. 55/55v).

Assim, nos termos do art. 89, § 4º da Lei 9.099/95, revogo a suspensão 

condicional do processo e determino seu prosseguimento nos ulteriores 

termos.

Desde já, não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/07/2020 às 16:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177968 Nr: 9559-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE COCK CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12853

 Autos código 177968

Vistos, etc.

Cuida-se de revogação da decisão que determinou a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação do acusado CARLOS 

JOSÉ COCK CORRÊA.

A defesa do réu apresentou resposta a acusação as fls. 55/55v.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 47/47v foi 

decretada em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e 

mesmo após citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado informou endereço de residência e apresentou 

resposta à acusação (fls. 53 e 55/55v).

Ante o exposto, revogo a decisão de fls. 47/47v, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada às fls. 47/47v no cadastro do acusado, 

no prazo de 48 horas.

Outrossim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23.07.2020 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 189359 Nr: 3586-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VENTURINI ENTRINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:12900

 Autos código n. 189359...Por essa razão, promovo a compensação entre 

a atenuante da confissão e agravante do motivo fútil permanecendo a 

pena intermediária igual a base.3ª FASENão há causas de diminuição ou 

aumento de pena a ser consideradas. Por essa razão, torno a pena 

definitiva em 3 meses de detenção.No mais, mantenho inalterada o 

restante da sentença de fls. 102/103.Prossiga-se conforme determinado 

na sentença retro.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 22 de 

janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172389 Nr: 6489-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDJO, MCDA, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, Certifico que os recursos f. 300 e 306 , são tempestivos e remeto 

estes autos aos recorrentes e recorrido para, no prazo legal 
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apresentarem razões e contrarrazões, posteriormente, à conclusão para 

recebimento do recurso e remessa a superior instância, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 17 de janeiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 223710 Nr: 1638-13.2019.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.909/O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Autos código n. 223710.

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO GOELLMER 

em face da sentença de fls. 58/59 aduzindo, em síntese, que indigitada 

sentença é contraditória e obscura.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme 

certificado à fls. 69.

É o relatório. Decido.

Verifico que a sentença recorrida não possui qualquer dos vícios 

apontados no art. 382 do CPP e a matéria declarada consubstancia-se na 

reanalise dos fundamentos já analisados por este juízo quando da 

prolação da sentença atacada, de modo que os embargos de declaração 

manejados pela defesa não merecem acolhimento.

Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração, 

mantendo inalterada a sentença de fls. 58/59.

Prossiga-se conforme determinado na sentença retro.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186843 Nr: 2401-82.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:OAB-MT 15.833

 Vistos.

Diante da insistência supra designo o dia 11/02/2020 às 16:30 horas para 

a oitiva da testemunha Renilson Honorato de Oliveira.

Sai o presente intimado.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232581 Nr: 5778-90.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE MIRANDA CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar JOSÉ 

HENRIQUE MIRANDA CONSTANTINO às penas dos arts. 33, caput, c/c o 

artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195354 Nr: 6565-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código n. 195354

Vistos, etc.

A defesa do denunciado PAULO CEZAR DOS SANTOS apresentou 

resposta a acusação e, na mesma oportunidade, formulou pedido de 

revogação da decisão que determinou a suspensão, impedimento de 

renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua 

carteira nacional de habilitação formulada pelo acusado (fls. 61/76).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 60 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos procuração constituindo advogado 

e informando seu novo endereço (fls. 77).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 60, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 60 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

Outrossim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/07/2020 às 13h30min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211494 Nr: 4742-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEISON DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código n. 211494.

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública movida em desfavor de DHAISON DA 

SILVA LIMA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do 

art. 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi devidamente recebida em 13/09/2018 (fl. 66).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acuação, 

oportunidade em que suscitou questões preliminares e meritórias (fls. 

71/78).

Vieram-me conclusos. Decido.

No que tange à ausência de justa causa para a ação penal, 

consubstanciada na ausência de elementos suficientes de autoria e 

materialidade, vê-se que a denúncia contém exposição clara e objetiva 

dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos 

essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos 

requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como 

permitindo ao denunciado o exercício pleno do direito de defesa.

Anota-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal.

Nesta fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de 

admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente 

poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se 
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os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

 A doutrina assim discorre a respeito do tema:

É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 

prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja “fumus boni iuris” 

para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, 

não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha, para que 

opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por 

exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente 

não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos 

elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo 

suficientes elementos que tornam verossímil a acusação. – destaquei – 

Processo Penal, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 16ª ed., p. 149.

De outro viés, prima facie, os fatos narrados na peça acusatória 

constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente no artigo 302, 

caput do Código de Trânsito brasileiro.

Sendo assim, presentes os indícios de autoria e materialidade, não há que 

se falar em ausência de justa causa para o desencadeamento da ação 

penal, razão pela qual rejeito a referida preliminar.

No tocante às demais matérias, em especial quanto a alegação de culpa 

exclusiva da vítima e nexo de causalidade entre a ação delituosa e o 

resultado, tais questionamentos adentram no mérito específico da ação, o 

que é inviável nesta prematura fase processual, fazendo-se necessário a 

dilação de prova.

Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência 

de instrução para 23/07/2020 às 14h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), a s testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intime-se e se cumpra.

 Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232177 Nr: 5596-07.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Vistos.

Nesta data, prestei as informações solicitadas pelo Desembargador, 

relator do mandado de segurança n° 1017251-702019.811.0000.

Diante da insistência supra designo o dia 19/02/2020 às 14:30 horas para 

a oitiva das testemunhas Thassio Matheus Fernandes e Steffany Keytin 

da Silva Bezerra e determino a condução coercitiva da testemunha 

Steffany Keytin da Silva Bezerra vez que devidamente intimada não 

compareceu ao presente ato.

Requisite-se á Politec cópia legível do exame corpo de delito de fls. 

116-119, vez que a cópia scaneada do laudo foi reduzida e não se 

apresenta legível.

Fixo o prazo de 5 dias para o réu comprovar a regular realização do 

tratamento de saúde para o qual foi provisoriamente liberado, sob pena de 

revogação.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234350 Nr: 6536-69.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DA SILVA LOZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O

 Vistos.

Diante do parecer ministerial supra, defiro a restituição do veículo Gol J YR 

4505 descrita no item IV do termo de fl. 11, e carretinha item I de fl. 32, 

mediante termo nos autos, o que faço com fundamento nos arts. 118 e 

120 do CPP.

 Homologo a desistência supra.

Requisite-se à autoridade policial o encaminhamento do auto de prisão em 

flagrante conforme supra requerido.

Com a juntada, apresentem as partes alegações finais, no prazo de 5 dias, 

sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 223732 Nr: 1653-79.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JEDERSON DA 

SILVA TRAMPUCH, JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Código do Processo: 223732

Espécie: Ação Penal de Competência do Júri – Processo Comum- 

Processo Criminal

 Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Réus: Wesley Resplande Pereira, Jederson da Silva Trampuch e Jeremias 

Pereira Rodrigues

 Data e horário: Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, às 14h30min

 PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Alexandre Delicato Pampado

Promotor(a) de Justiça: Fabíola Fuzinatto Valandro

Réus: Jederson da Silva Trampuch e Jeremias Pereira Rodrigues

Defensor Público: Wendel Renato Cruz

Réu: Wesley Resplande Pereira

 Advogado: Clademir Romeu de Lima

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas supra.

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Considerando que não foram intimadas as testemunhas arroladas de fls. 

247, redesigno audiência para o dia 19/02/2020 às 15:00 horas para a 

oitiva das mesmas e interrogatório dos réus.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187385 Nr: 2670-24.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEOZIR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007-CGJ, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 

05 (cinco) dias, memoriais escritos, artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 29 de janeiro de 2020.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71703 Nr: 4018-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RODRIGO DAMASCENO DOS SANTOS, 

MARCELO TEIXEIRA DE ANDRADE, LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA, 

ANDERSON YOSHIO KUSSABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO DE MEIRA GARCIA 

- OAB:52853, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426, WENDER LUIZ DOS SANTOS 

- OAB:MT 16327/O

 Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, 

serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, 

respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 

(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

(...)

 § 3o O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de 

acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente 

para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) 

dias para proferir a sentença.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 10/2020-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Luisa de Castro – Analista Judiciária, 

matrícula 38241, para exercer as funções de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, a partir da publicação.

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

Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221091 Nr: 528-33.2020.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SORRISO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INTERESSADOS/TERCEIROS INTERESSADOS 

OU LESADOS

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº 528-33.2020.811.0040 – CÓDIGO 221091

ESPÉCIE: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: JUIZ DIRETOR DO FÓRUM

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS OU LESADOS

VALOR DA CAUSA: JUSTIÇA GRATUITA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos interessados/terceiros interessados ou 

lesados, que tiveram documentos diversos aprendidos em processos 

criminais e que já estiverem arquivados, para que, compareçam na 

Diretoria do Foro, das 13:00 às 19:00 horas, para verificação e devolução, 

se for o caso.

 DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de informação prestada pelo Gestor 

Administrativo, responsável pela guarda e depósito dos objetos 

apreendidos nos processos cíveis/criminais que tramitam na comarca de 

Sorriso/MT, comunicando que foi encaminhada pela vara criminal relação 

de documentos e objetos diversos para devida destinação. Neste sentido, 

determino distribuição e autuação como Pedido de Providências, bem como 

a expedição de edital de intimação de interessados, com prazo de 30 dias, 

na restituição dos referidos documentos e objetos, devendo os 

interessados comparecerem na Diretoria do Foro para elaboração do 

pedido de restituição, se for o caso, ou destruição. Após o decurso do 

prazo, abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Érico de Almeida Duarte, Juiz diretor do Foro.

 Eu, Janaina Paula Stuani Alves da Silva, Gestora Administrativa, digitei.

 Sorriso – MT, 28 de janeiro de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221092 Nr: 529-18.2020.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE SORRISO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES Nº 01/2020-DF.

O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Sorriso/MT, 

no uso de suas atribuições legais impostas pelos Provimentos nº 

005/2015-CGJ e 38/2018-CGJ, bem como pela normativas estabelecidas 

pela CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, RESOLVE:

 CONVOCAR as Instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta, para participarem do cadastro e habilitação, com a 

finalidade de receber doações dos objetos apreendidos nos processos 

desta comarca, objetos que por vezes são de valores ínfimos e de 

qualidade variável e em relação aos objetos que não forem adequados ao 

uso, a entidade/instituição deverá providenciar o seu descarte conforme 

determina a legislação ambiental.

1. Quem pode participar

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca, ressalvadas as situações 

excepcionais devidamente justificadas;

 c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parcerias no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei.

f) Atuem diretamente no atendimento e /ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

2. Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

 d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na comarca, ressalvadas as 

situações excepcionais devidamente justificadas;

 h) Órgão ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

 3. Do prazo e local da inscrição

O prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio de email para 

sorriso@tjmt.jus.br.

4. Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento nº 05/2015-CGJ.

5. Da seleção e divulgação do resultado

5.1.1. Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, após prévia 

manifestação do Ministério Público.

 5.1.2. Após todo procedimento, será publicada a relação das entidades 

que tiverem os cadastros aprovados.
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 Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Central de Administração, por meio do telefone 

66-3545-8400 (ramal 241) ou email sorriso@tjmt.jus.br. Os casos omissos 

serão decididos pelo Juízo.

 Sorriso/MT, 28 de janeiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006817-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

JULIANO JORGE AGOSTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, 

devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 

para a emissão da referida guia (certidão de processo em tramitação com 

busca). Sorriso, 30/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003458-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON (REQUERIDO)

ELIZA AUGUSTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 30/01/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008036-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MARILDE DENTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal. Em caso de cumprimento fora da 

Comarca, selecionar em: “cumprir diligência na: outra comarca” e informar 

os dados do zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da 

Portaria CGJ nº 142, de 08 de novembro de 2019.

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

Processo Número: 1007092-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 30/01/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001123-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC. Sorriso, 

30/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129821 Nr: 5253-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5253-41.2015.811.0040 - Código Apolo: 129821.

 Vistos etc.

 Com razão a Administradora Judicial e o Parquet nas manifestações de 

fls. 50/51 e 52/54.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos planilha de cálculo do valor do crédito em 

consonância com o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

 Em seguida, INTIMEM-SE a recuperanda, bem como a Administradora 

Judicial para se manifestarem no prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148187 Nr: 3136-43.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO LUIZ VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, SAULO AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial de fls. 146/149.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3647 Nr: 36-52.1994.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE - ASSETS I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS 

BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN - ESPÓLIO, DALTRO ALFREDO 

PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, ROBERTO ANTONIO 

BUSATO - OAB:28208, Thiago Wilson da Luz Kailer - OAB:54518 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

 Relatório da Ação de Execução n. 36-52.1994.811.0040 – Código Apolo: 

3647:

 Cuida-se de ação de execução promovida por BANCO DO BRASIL S/A 

em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 06/20.

 Despacho inicial, fl. 23.

 Cálculos do débito pela Contadoria, fl. 25.

 Citação, fl. 27-v.

 Auto de penhora, fl. 28.

 Laudo de avaliação dos imóveis penhorados, fls. 64/66.

 O exequente pugnou pela designação de hasta pública, 71.

 A contadoria judicial promoveu a atualização do cálculo do débito, bem 

como dos bens penhorados e avaliados, fls. 76/77.

 Às fls. 97/100, os executados pleitearam pela redução da penhora, bem 

como a suspensão do leilão, o que foi deferido à fl. 105. Na oportunidade, 

determinou-se a intimação do exequente para manifestar-se quanto o 

pedido dos executados.

 Certificou o decurso do prazo para manifestação do exequente, fl. 109.

 À fl. 113, o exequente manifestou-se interesse no prosseguimento, 

pugnando ainda pela designação de hasta pública (fl. 113), o que foi 

deferido à fl. 114.

 Logo em seguida, às fls. 115/116, o exequente sustentou a existência de 

erro material no cálculo de fl. 76, pugnando pela remessa à Contadoria 

para realização de novos cálculos em conformidade com os parâmetros 

definidos judicialmente. Juntou os documentos de fls. 117/126.

 O executado manifestou-se às fls. 129/131, aduzindo a intempestividade 

do requerimento do exequente. Encartou os documentos de fls. 133/142.

 Planilha de atualização do débito, fl. 162.

 O exequente manifestou discordância dos cálculos apresentados, fls. 

164/165.

 Adiante, o exequente noticiou o falecimento de Odovino Brustolin, 

requerendo a substituição processual, o que foi deferido à fl. 196.

 Intimado, o Espólio de Odovino Brustolin asseverou a existência de 

nulidade na execução (fls. 247/248). Juntou os documentos de fls. 

250/252.

 O exequente pugnou pela rejeição dos pedidos do executado, fls. 

254/256.

 Indeferiu-se o pleito de fls. 247/248 (fl. 259).

 O Espólio de Odovino Brustolin noticiou a interposição de agravo de 

instrumento, fls. 260 e ss, contudo, foi negado provimento ao mesmo, fls. 

289/302.

 O exequente pugnou pela designação de leilão judicial, fl. 305 e, às fls. 

310/311, requereu nova avaliação dos imóveis penhorados, bem como a 

busca de valores via Bacenjud.

 À fl. 312, deferiu-se a realização de nova avaliação e, determinou a 

juntada de planilha de débito atualizada.

 À fl. 313, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 

Alternative Assets I noticiou a cessão de crédito, pugnando pela 

substituição do polo ativo, oportunidade que encartou os documentos de 

fls. 314/337.

 Determinou-se a comprovação da notificação do devedor, fl. 338.

 Em cumprimento a determinação acima, o exequente manifestou-se às fls. 

357/358, carreando os documentos de fls. 359/370.

 Deferiu a substituição processual, fl. 371.

 O exequente pugnou pela avaliação dos bens penhorados e concessão 

de prazo para juntada de planilha de cálculo atualizada, fls. 373/374.

 Relatório da Medida Cautelar Incidental n. 409-72.2020.811.0040 – Código 

Apolo: 220911:

 Cuida-se de medida cautelar incidental de urgência promovida por FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

ALTERNATIVE ASSETS I em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e 

JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 30/09/1992, os demandados firmaram com o antigo credor – 

Banco do Brasil S/A, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária registrada sob 

o n. 92/00166-1 para financiamento da produção rural, sendo que em 

garantia contratual foi ofertado em hipoteca os imóveis objetos das 

matrículas n. 4.595, 5.111 e 5.127, tendo o proprietário dos bens, Sr. 

Odovino Brustolin, anuído como interveniente garante.

 Segue narrando que, diante do inadimplemento foi ajuizada ação de 

execução, atuada sob o n. 36—52.1994.8.11.0040, sendo que após a 

devida citação os executados interpuseram embargos à execução, o qual 

foi julgado parcialmente procedente determinando a aplicação do índice do 

INPC a título de correção monetária, juros remuneratórios no patamar de 

12% a.a. e moratórios de 1% a.a., com capitalização semestral e redução 

da multa de 2%.

 Narra também que o crédito exequendo atualizado perfaz o montante de 

R$ 6.592.592,45 (seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos 

e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), estando a execução 

pendente de análise do pedido de avaliação dos imóveis ofertados em 

garantia.

 Assevera ainda que a demanda executiva tramita há mais de 25 anos 

sem que os devedores tenham demonstrado intenção de liquidar a dívida, 

todavia, recentes imagens colhidas por satélite comprovam o plantio na 

área objeto da matrícula 4.595, estando na iminência da fase inicial de 

colheita.

 Assim, no intuito de buscar a satisfação do seu crédito, requer seja 

penhorada a safra plantada no imóvel acima descrito, bem como a 

nomeação do exequente como fiel depositário, bem como autorização 

judicial para a venda imediata dos grãos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, entendo que a medida cautelar deve ser encartada aos autos 

da demanda executiva, não havendo razão para processamento 

incidental.

 Desta feita, DETERMINO o cancelamento da distribuição dos autos n. 

409-72.2020.811.0040 – Código: 220911 e a consequente juntada das 

peças processuais na demanda executiva, observando a ordem 

cronológica.

 No mais, consoante se extrai do relatório acima, é possível constatar que 

até momento não houve manifestação do Juízo acerca do pedido dos 

executados para redução da penhora (fls. 97/100), bem como em relação 

à impugnação do exequente sobre a atualização do débito realizado pela 

Contadoria Judicial.

 Como se sabe, para que sejam sanadas as questões pendentes, 

imprescindível a avaliação dos imóveis penhorados, bem como a 

atualização do débito, consoante determinação exarada à fl. 312.

 Oportuno destacar que, embora a determinação supramencionada tenha 

sido exarada em 13/12/2017, não se vislumbra dos autos o mandado de 

avaliação, bem como a planilha de cálculo atualizada, cuja incumbência 

ficou a cargo do exequente.

 Assim, CUMPRA-SE a determinação de fl. 312, expedindo-se o 

necessário.
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 No tocante ao pedido incidental, previamente a sua análise, a fim de evitar 

excesso de penhora e consequente configuração de abuso de 

autoridade, INTIME-SE o credor para manifestar-se quanto a desistência 

da penhora sobre os imóveis anteriormente requerida.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 8765-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Dalla Vechia 

Bigolin - OAB:19719/RS, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, 

JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

 Nesta oportunidade procedo a assinatura digital dos alvarás anexos, 

determinando à Secretaria da Vara que providencie o encaminhamento 

dos mesmos ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes, nos termos do art. 450 e ss da CNGC/MT.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito do percentual relativo à remuneração da Perita que lhe compete. 

Decorrido o prazo sem manifestação e havendo provocação da Sra. 

Perita, expeça-se a competente certidão de crédito. Após, ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 220911 Nr: 409-72.2020.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cível->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNA-AI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB, JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ZINSER SPINASSI - 

OAB:86342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Relatório da Ação de Execução n. 36-52.1994.811.0040 – Código Apolo: 

3647:

 Cuida-se de ação de execução promovida por BANCO DO BRASIL S/A 

em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de fls. 06/20.

 Despacho inicial, fl. 23.

 Cálculos do débito pela Contadoria, fl. 25.

 Citação, fl. 27-v.

 Auto de penhora, fl. 28.

 Laudo de avaliação dos imóveis penhorados, fls. 64/66.

 O exequente pugnou pela designação de hasta pública, 71.

 A contadoria judicial promoveu a atualização do cálculo do débito, bem 

como dos bens penhorados e avaliados, fls. 76/77.

 Às fls. 97/100, os executados pleitearam pela redução da penhora, bem 

como a suspensão do leilão, o que foi deferido à fl. 105. Na oportunidade, 

determinou-se a intimação do exequente para manifestar-se quanto o 

pedido dos executados.

 Certificou o decurso do prazo para manifestação do exequente, fl. 109.

 À fl. 113, o exequente manifestou-se interesse no prosseguimento, 

pugnando ainda pela designação de hasta pública (fl. 113), o que foi 

deferido à fl. 114.

 Logo em seguida, às fls. 115/116, o exequente sustentou a existência de 

erro material no cálculo de fl. 76, pugnando pela remessa à Contadoria 

para realização de novos cálculos em conformidade com os parâmetros 

definidos judicialmente. Juntou os documentos de fls. 117/126.

 O executado manifestou-se às fls. 129/131, aduzindo a intempestividade 

do requerimento do exequente. Encartou os documentos de fls. 133/142.

 Planilha de atualização do débito, fl. 162.

 O exequente manifestou discordância dos cálculos apresentados, fls. 

164/165.

 Adiante, o exequente noticiou o falecimento de Odovino Brustolin, 

requerendo a substituição processual, o que foi deferido à fl. 196.

 Intimado, o Espólio de Odovino Brustolin asseverou a existência de 

nulidade na execução (fls. 247/248). Juntou os documentos de fls. 

250/252.

 O exequente pugnou pela rejeição dos pedidos do executado, fls. 

254/256.

 Indeferiu-se o pleito de fls. 247/248 (fl. 259).

 O Espólio de Odovino Brustolin noticiou a interposição de agravo de 

instrumento, fls. 260 e ss, contudo, foi negado provimento ao mesmo, fls. 

289/302.

 O exequente pugnou pela designação de leilão judicial, fl. 305 e, às fls. 

310/311, requereu nova avaliação dos imóveis penhorados, bem como a 

busca de valores via Bacenjud.

 À fl. 312, deferiu-se a realização de nova avaliação e, determinou a 

juntada de planilha de débito atualizada.

 À fl. 313, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 

Alternative Assets I noticiou a cessão de crédito, pugnando pela 

substituição do polo ativo, oportunidade que encartou os documentos de 

fls. 314/337.

 Determinou-se a comprovação da notificação do devedor, fl. 338.

 Em cumprimento a determinação acima, o exequente manifestou-se às fls. 

357/358, carreando os documentos de fls. 359/370.

 Deferiu a substituição processual, fl. 371.

 O exequente pugnou pela avaliação dos bens penhorados e concessão 

de prazo para juntada de planilha de cálculo atualizada, fls. 373/374.

 Relatório da Medida Cautelar Incidental n. 409-72.2020.811.0040 – Código 

Apolo: 220911:

 Cuida-se de medida cautelar incidental de urgência promovida por FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

ALTERNATIVE ASSETS I em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e 

JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 30/09/1992, os demandados firmaram com o antigo credor – 

Banco do Brasil S/A, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária registrada sob 

o n. 92/00166-1 para financiamento da produção rural, sendo que em 

garantia contratual foi ofertado em hipoteca os imóveis objetos das 

matrículas n. 4.595, 5.111 e 5.127, tendo o proprietário dos bens, Sr. 

Odovino Brustolin, anuído como interveniente garante.

 Segue narrando que, diante do inadimplemento foi ajuizada ação de 

execução, atuada sob o n. 36—52.1994.8.11.0040, sendo que após a 

devida citação os executados interpuseram embargos à execução, o qual 

foi julgado parcialmente procedente determinando a aplicação do índice do 

INPC a título de correção monetária, juros remuneratórios no patamar de 

12% a.a. e moratórios de 1% a.a., com capitalização semestral e redução 

da multa de 2%.

 Narra também que o crédito exequendo atualizado perfaz o montante de 

R$ 6.592.592,45 (seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos 

e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), estando a execução 

pendente de análise do pedido de avaliação dos imóveis ofertados em 

garantia.

 Assevera ainda que a demanda executiva tramita há mais de 25 anos 

sem que os devedores tenham demonstrado intenção de liquidar a dívida, 

todavia, recentes imagens colhidas por satélite comprovam o plantio na 

área objeto da matrícula 4.595, estando na iminência da fase inicial de 

colheita.

 Assim, no intuito de buscar a satisfação do seu crédito, requer seja 

penhorada a safra plantada no imóvel acima descrito, bem como a 

nomeação do exequente como fiel depositário, bem como autorização 

judicial para a venda imediata dos grãos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, entendo que a medida cautelar deve ser encartada aos autos 

da demanda executiva, não havendo razão para processamento 

incidental.

 Desta feita, DETERMINO o cancelamento da distribuição dos autos n. 

409-72.2020.811.0040 – Código: 220911 e a consequente juntada das 

peças processuais na demanda executiva, observando a ordem 

cronológica.

 No mais, consoante se extrai do relatório acima, é possível constatar que 
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até momento não houve manifestação do Juízo acerca do pedido dos 

executados para redução da penhora (fls. 97/100), bem como em relação 

à impugnação do exequente sobre a atualização do débito realizado pela 

Contadoria Judicial.

 Como se sabe, para que sejam sanadas as questões pendentes, 

imprescindível a avaliação dos imóveis penhorados, bem como a 

atualização do débito, consoante determinação exarada à fl. 312.

 Oportuno destacar que, embora a determinação supramencionada tenha 

sido exarada em 13/12/2017, não se vislumbra dos autos o mandado de 

avaliação, bem como a planilha de cálculo atualizada, cuja incumbência 

ficou a cargo do exequente.

 Assim, CUMPRA-SE a determinação de fl. 312, expedindo-se o 

necessário.

 No tocante ao pedido incidental, previamente a sua análise, a fim de evitar 

excesso de penhora e consequente configuração de abuso de 

autoridade, INTIME-SE o credor para manifestar-se quanto a desistência 

da penhora sobre os imóveis anteriormente requerida.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123088 Nr: 1227-97.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MITSUKO EDA 

GALVÃO - OAB:141.203/SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157.920/SP, TIAGO 

AUED - OAB:9873-B/MT

 Vistos etc.

 Nesta oportunidade procedo a assinatura digital do novo alvará expedido, 

determinando à Secretaria da Vara que providencie o encaminhamento do 

mesmo ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes, nos termos do art. 450 e ss da CNGC/MT, mantendo-se os 

termos da deliberação anterior.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial (fls. 411/412).

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 05 

(cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118227 Nr: 8830-61.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE PORTELLA PASTORELO, ENERI PASTORELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ CORREA, DIONILCE APARECIDA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 110, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 220949 Nr: 10326-52.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA DANTAS 

CUNHA - OAB:383566/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DUARTE - 

OAB:26317/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos de terceiro propostos por ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A em desfavor de GRAMKOW e GRAMKOW LTDA, 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é legítimo proprietário do 

veículo Ford/Fiesta GL, placa MYA-0452, renavam 00751887951, o qual 

se envolveu em um acidente e, após apuradas as responsabilidades em 

decorrência do sinistro, houve o pagamento de indenização pelo mesmo, 

tendo como consequência a transferência dos direitos sobre bem ao 

autor. Ocorre que, estando na posse e pretendendo vendê-lo, foi 

surpreendido com a restrição judicial.

 Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que 

seja retirada a restrição judicial constante.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 09-v/27.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do 

CPC, o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas.

 Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos 

que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a 

parte econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 Sem delongas, em que pese às alegações do embargante, na hipótese 

dos autos, existe impeditivo à concessão da tutela de urgência, diante da 

irreversibilidade da medida, sendo imprescindível e necessária dilação 

probatória para averiguar quem é efetivamente o proprietário/possuidor do 

bem.

 Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO 

DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO - BEM MOVEL - DOMÍNIO - TRADIÇÃO - 
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VEROSSIMILHANÇA - ARTIGOS 300 E 311 DO CPC VIGENTE - INDÍCIOS DE 

PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM - TUTELA DE URGÊNCIA - 

CONCESSÃO EM PARTE - AUTORIZAÇÃO PARA O EMBARGANTE 

PROVIDENCIAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO DETRAN - TRAFEGAR 

NORMALMENTE - FRAUDE A EXECUÇÃO - DISCUSSÃO NO AGRAVO - 

INVIABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.

1. A tutela de urgência será concedida, quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.

2. Embora existindo prova substancial da propriedade do bem, escudado 

em contrato, domínio de coisa móvel consolidada pela tradição, a 

considerar a irreversibilidade da medida, não é de conceder a tutela 

pretendida para fins de liberação total do bem.

 3. Concede-se, entretanto, égide da tutela de evidência, para autorizar o 

embargante a providenciar a renovação dos registros junto ao 

Departamento de Trânsito e sua regular circulação até posterior 

julgamento meritório dos embargos de terceiros.

 4. Em sede do agravo não se discute o mérito tratado nos embargos de 

terceiros, inexistência de fraude á execução, sob pena de supressão de 

instância e violação do princípio constitucional do juiz natural. (AI 

93928/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

13/10/2016)

 Por todo o exposto, entendo que o INDEFERIMENTO da liminar é medida 

imperativa.

 Portanto, RECEBO os embargos para processamento e, SUSPENDO os 

autos principais n. 5587-85.2009.811.0040 – Código: 55454, em apenso, 

no que se refere ao bem objeto do presente.

 CITE-SE a embargada para, querendo, no prazo legal, contestar a ação, 

fazendo-lhes as advertências legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141141 Nr: 11171-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA, ENGECLIN SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, FERNANDA 

MARIA HILLEBRAND MARTINS, ALEXSANDRA AURÉLIO AZAMBUJA, 

CLARICE QUIRINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante o cumprimento da obrigação pela partes executada, 

consoante depósito de fl. 416, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 No mais, procedo a assinatura do alvará anexo, devendo a Secretaria 

providenciar o imediato encaminhamento ao Departamento Competente do 

TJMT para as providências pertinentes, bem como observar atentamente 

as disposições contidas na CNGC/MT, arts. 448 e seguintes.

 P.R.I.C.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144471 Nr: 1119-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA 

CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 101/104, a parte autora pugnou pela 

conversão de busca e apreensão em ação de execução, oportunidade 

que encartou aos autos planilha de cálculo (fl. 105).

 Pois bem. Dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil que:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;

(...);

 Na hipótese, verifica-se que não houve triangularização da relação 

processual, ou seja, não houve citação dos demandados, bem como o 

veículo objeto do contrato não foi encontrado. Destarte, sob essas 

circunstâncias, tenho que não há óbice à conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução.

 Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei n. 911/69, prevê a possibilidade de o 

credor socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos 

autos, vejamos: “Art. 5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva 

ou, se for o caso, executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor 

da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução 

(...).”

 Isso posto, aplica-se, no caso em tela, a exegese do dispositivo supra 

mencionado. Assim, possível a conversão da ação de busca e apreensão 

em ação executiva, quando ainda não angularizada a relação processual.

 Essa providência é perfeitamente admitida em nossos tribunais. Observe:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106248/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - Relatora: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 09-02-2011)

 Assim, considerando que a parte requerida não foi citada e que a 

requerente apresentou planilha de débito comprovando a liquidez do título 

executivo, além do veículo não ter sido apreendido, deve a ação ter sua 

classe alterada para execução de título extrajudicial.

 Pelo exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.

 Desta feita, CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC).

 Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE a cônjuge dos 

executados, se casados forem, ou a terceiro garantidor, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, 

todos do NCPC.

 Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

 Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC).

 DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102013 Nr: 4938-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de fls. 177/180, a fim de evitar excesso 

de penhora e consequente configuração de abuso de autoridade nos 

termos do art. 36 da Lei n. 13.869/2019, INTIME-SE a parte credora para 

manifestar-se quanto a desistência da penhora dos bens móveis 

anteriormente realizada.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144372 Nr: 1062-16.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA, ANA BEATRIZ 

PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/SP 72.973

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE DENUNCIADO A LIDE, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

4.200,00 a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 225/227, 

sendo que o valor de R$ 2.100,00 refere-se as custas e o valor de R$ 

2.100,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154222 Nr: 5956-35.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA VIEIRA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.319,09 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 45/47, sendo que o valor de R$ 659,55 refere-se as 

custas e o valor de R$ 659,55 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104580 Nr: 7647-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER 

EMMERICH - OAB:5143-B/TO, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:OAB/MT6.193, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante das diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do 

demandado, inclusive nos endereços obtidos através dos órgãos 

conveniados, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para 

defender os interesses do demandado, que deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110702 Nr: 2870-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, período no 

qual se suspenderá a prescrição (§1º, art. 921, do CPC).

 Desta feita, REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa 

do relatório estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequente, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, observando-se o disposto no §2º, do art. 921, do 

CPC (termo inicial da prescrição intercorrente).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 86433 Nr: 5873-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT

 Vistos etc.

 Diante da manifestação da parte executada (fl. 115), INTIME-A para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar documentalmente a alienação dos 

veículos penhorados.

 Em seguida, INTIME-SE o exequente para manifestar-se no mesmo prazo.

 Não havendo manifestação da parte executada, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do 

art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95379 Nr: 7225-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR DE ROSSI, RAIMUNDO DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE ROSSI, VALDIR 

DE ROSSI, FRANCISCA MACHADO DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, 

MARISTELA FABRIS DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, 

ROSALICE MIGLIAVACCA, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da citação de todos os 

executados.

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário a citação.

 Por outro lado, triangularizada a relação processual, DEFIRO seja 

procedida nova avaliação no imóvel penhorado.

 Após, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entenderem de direito 

no prazo legal.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51704 Nr: 2088-93.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJA COMMANDEUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, VERA MARIA SILVA 

DIERINGS, VALTER ROSSARI, ELSEU RUBIN PICCIN, GANE MARIA 

ROSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIAN CARLO LEOBET - 

OAB:10718, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOICE CARLA M.A. 

HEEMANN - OAB:8.723

 Vistos etc.

 Previamente a qualquer deliberação, CERTIFIQUE a secretaria da Vara 

quanto o integral cumprimento da determinação exarada à fl. 193, 

notadamente em relação à penhora dos grãos, bem como avaliação e 

intimação das partes.

 Em caso negativo, CUMPRA-SE expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129006 Nr: 4768-41.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERBETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERIO ALVES TOLENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO a alteração da classe processual, eis que se trata 

de cumprimento de sentença.

 No mais, em que pese as tentativas de intimação pessoal frustradas do 

executado, convém destacar que o mesmo tem advogado constituído nos 

autos (fl. 62).

 Assim, a intimação deve observar o disposto no art. 513, §2º, inciso I, do 

CPC.

 Desta feita, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze 

(15) dias, EFETUE o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170241 Nr: 3522-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSC, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA RAQUEL MEDEIROS DE 

ALBUQUERQUE DEFANTE - OAB:DEFENSORA, VANESSA LIMA DE 

SOUZA - OAB:17.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a autora no endereço declinado à fl. 43.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2057 Nr: 107-83.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de fls. 371, a fim de evitar excesso de 

penhora e consequente configuração de abuso de autoridade, INTIME-SE 

a credora para manifestar-se quanto a penhora dos bens imóveis 

anteriormente realizada.

 Oportunamente, CONCLUSOS.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187161 Nr: 2403-09.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA SILVEIRA DOS SANTOS, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 51/54, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189698 Nr: 3922-19.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DAIANA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 53/56, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191816 Nr: 5165-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 47, sendo que o valor de R$ 92,04 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34532 Nr: 3656-52.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, FELIPE DAL FORNO SARTORI - 

OAB:25460/0, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/GO 

25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Certifico que o feito de embargos à execução até a presente data não 

retornou do TJMT, sendo que em consulta ao sistema apolo constatei que 

até a presente data não há certidão de trânsito em julgado expedida nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142233 Nr: 11774-02.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE NEVES DA ROCHA, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE TASSIANA MARCHIORO 

- OAB:13737/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE EMBARGADA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 36/39, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44184 Nr: 1266-41.2008.811.0040

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ILTRO QUINTILIANO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE 

SOUTO VIEIRA PARZIANELLO, OLVIDE GAZOLA, OSVALDINO PEDRO 

GAZOLA, LUIZ ALBERTO FRANCIO, HELENA COLET GAZOLA, JOE LUIZ 

BERLATTO ZANCHETIN, SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA, NILTO SANTO 

LODI, ARNO JOSE LODI, IRONE DAMEDA LODI, ELIR FATIMA ZAMBIAZE 

ZANCHETIN, CARLOS SARTORI, ROSANE JACOBS LODI, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA, ANELDO SARTORI, OLIVIA MARIA 

SARTORI, ELIAS SARTORI, CLEONIR LENA SARTORI, SIVONEI NARCISA 

SANTIN, NEUSA SANTINA SANTIN, VANDERLEI CAVALCANTE, DAVID 

SARTORI, BERNADETE COSTA BERBER SARTORI, BENJAMIM GERMANO 

SARTORI, ROSANGELA FATIMA SANTIN, SIRLEI SALETE SANTIN, NOSLIN 

DE PAULA ALMEIDA, THIAGO SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:OAB/MT 5925, FLÁVIO JOSÉ BERTIN - OAB:OAB/MT 11986, Pauly 

Ramiro Ferrari Dorado - OAB:12.563/MT, SUETÔNIO PAZ - OAB:MT - 

5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183, 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 52.605,14 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.1209 e 1391/1400, sendo que o valor de R$ 33.605,14 

refere-se as custas e o valor de R$ 19.000,00 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007582-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1007582.04.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave c.c. Danos Morais 

ajuizada por Francisco Mendes da Silva em face de Icatu Seguro S/A e 

Banco Cooperativo Sicredi S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos narrados na petição inicial de id. 172063713, instruída com 

documentos diversos. Decisão inicial, id. 174984793. Sob o id. 18784880 

consta a contestação ofertada pela ré Icatu Seguros S/A, acompanhada 

dos documentos de id. 18784881 e ss. Também citado, o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A apresentou contestação e documentos, conforme 

id. 18796038 e ss. Impugnação às contestações, 20000999. É o breve 

relato. Decido. Pois bem. Ao contestar a ação ajuizada, o Banco 

Cooperativo Sicredi S/A alega sua ilegitimidade de parte para figurar no 

polo passivo da ação, argumentando que é mero estipulante da apólice do 

seguro supostamente contratado pelo segurado junto à primeira requerida. 

Em que pese a argumentação do Banco Cooperativo Sicredi S/A, constitui 

entendimento jurisprudencial majoritário que o estipulante do contrato 

considera-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

cobrança de seguro. Posto isso, sem mais delongas, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida. Ultrapassada a preliminar arguida, presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o 

processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos: cobertura contratual do evento; risco excluído, 

agravamento do risco, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos 

pelos litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o documental e testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova caberá aos requeridos, 

pois o contrato de seguro em questão está submetido ao Código de 

Defesa do Consumidor, já que envolve típica relação de consumo (art. 6º, 

VIII do CDC). Portanto, previamente a designação de audiência de 

instrução e julgamento digam os litigantes, no prazo de 10 (Dez) dias, se 

possuem outras provas a serem produzidas, visto que a inércia implicará 

em concordância com o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005370-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005370-44.2017.8.11.0040. Vistos etc. ACOLHO o parecer 

ministerial de id. 24043558. Desta feita, DETERMINO a elaboração de novo 

estudo psicossocial pela equipe técnica do juízo, visando aferir se a 

fixação da guarda nos moldes acordado entre as partes atende os 

interesses das menores, assinalando prazo de 30 (trinta) dias. Com a 

juntada do estudo psicossocial aos autos, ABRA-SE VISTA à DPE e ao 

Ministério Público para manifestação. Oportunamente, façam-me 

CONCLUSOS os autos para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003769-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SATOSHI YOSHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003769-32.2019.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente ao pedido 

de busca de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o 

necessário a citação, redesignando a audiência de conciliação. Em caso 

negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002770-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1002770-16.2018.8.11.0040 Vistos etc. Conclusão equivocada. 

PROSSIGA no cumprimento das deliberações pendentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005311-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RBC PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005311-85.2019.8.11.0040 Vistos etc. EXPEÇA-SE se o 

necessário ao cumprimento do ato deprecado, devendo o Sr. Meirinho 

atentar-se ao narrado no petitório de id. 23844008. Quanto ao pedido de 

aplicação de multa, postergo a análise para após o cumprimento do 

mandado de citação. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000477-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK (EXEQUENTE)

TIANE VIZZOTTO (EXEQUENTE)

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000477-05.2020.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

do débito, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. FRANCISCO EIRELI - ME (REU)

MARCOS ANDRE FRANCISCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002051-34.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante da justificativa 

apresentada (id. 28520532), NOMEIO, em substituição, LEONICE SONIA DE 

TONI, cadastrada nos banco de dados do TJMT, conforme ficha cadastral 

anexa. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado anteriormente. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000490-04.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em desfavor de FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO, 

ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo 

motivo ‘não procurado’ (id. 28615545, p. 4). Como é cediço, em ações 

desse talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova 

de constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode 

se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital (id. 28615554, p. 1), ou seja, sequer houve a 

tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou 
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demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o esgotamento dos 

meios para que a intimação fosse procedida por edital. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem 

como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002242-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCINA TAVARES SALVADOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETÍCIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA (REU)

ANDERSON APARECIDO DA ROCHA (REU)

OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002242-45.2019.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, visando 

resguardar o direito de eventuais terceiros, em conformidade com o 

disposto no art. 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos, DEFIRO a 

averbação no registro do imóvel quanto a existência da presente ação. 

Desta feita, expeça-se mandado de averbação para constar a existência 

da presente ação ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso/MT, quanto a matrícula n. 5616. No mais, CUMPRA-SE consoante 

determinação exarada em id. 26118903. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004122-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FAUSTINO LACERDA DE ALBUQUERQUE OAB - SP339010 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004122-09.2018.8.11.0040. Vistos etc. O presente feito foi 

distribuído equivocadamente, eis que de competência da Terceira Vara 

local (id. 22360583). Desta feita, remetam-se ao Juízo Competente. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006533-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA CATIELI OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METLIFE- METROPOLITAM LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 10006533-25.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com o 

disposto no art. 178, II, do CPC, COLHA-SE o parecer ministerial. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000311.70.2020.8.11.0040 Pedido de Recuperação Judicial 

Decisão Vistos etc. Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial 

formulado por Angelo Virgínio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin, 

Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e DALARG 

Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados na petição inicial e 

componentes do Grupo Dal Molin. Pelas razões indicadas na decisão de id. 

28438225, determinou-se a realização de procedimento prévio ao exame 

do pedido de Recuperação Judicial apresentado com a finalidade de 

constatar as reais condições de funcionamento dos requerentes, bem 

como a verificação da completude e da regularidade da documentação 

apresentada pelos devedores/requerentes, em conformidade com a 

Recomendação nº 57 do CNJ. Todavia, nesta oportunidade, com 

fundamento no art. 299, parágrafo único c.c. art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, os Requerentes comparecem aos autos requerendo o 

deferimento de Tutela Provisória de Urgência a fim de suspender atos de 

busca e apreensão, arresto, penhora em conta e todos os demais atos 

próprios de recebimento forçado, inclusive a medida concedida pelo Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca que, nos autos de Tutela de Urgência em 

Caráter Antecedente ajuizada por CHS Agronegócio – Indústria e 

Comércio Ltda em face de Edson Dal Molin (PJE 

1000438.08.2020.8.11.0040), deferiu o arresto de tantos grãos quantos 

bastem para satisfação do débito de 4.101.451,20 (Quatro milhões, cento 

e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), colhidos na propriedade 

rural objeto da garantia cedular CPF 14-2020, ou depositados nos 

armazéns indicados pela parte autora em nome do requerido Edson Dal 

Molin, conforme decisão juntada sob o id. 28655623. A despeito das 

razões expostas pelos Requerentes e das decisões paradigmas 

invocadas, o requerimento formulado perante este Juízo não merece ser 

deferido. O artigo 52 da Lei nº 11.101/1995 dispõe que: “Art. 52. Estando 

em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o 

processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: ... III – ordenará a 

suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma 

do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º 

desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do 

art. 49 desta Lei;...” Conforme bem apontado pelos Requerentes, no caso 

em exame, sequer houve o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial, uma vez que, em cumprimento à Recomendação nº 

57/2019/CNJ e, inclusive, atendendo à pedido formulado pelos próprios 

Requerentes, este Juízo determinou a realização de procedimento prévio a 

fim de constatar as reais condições de funcionamento dos postulantes, 

bem como a verificação da completude e da regularidade da 

documentação por eles apresentada, de modo que o processo aguarda o 

decurso do exíguo prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do 

laudo/relatório pela empresa nomeada. Portanto, s.m.j., neste momento 

inexiste fundamento legal para se invocar a força da competência do Juízo 

Universal para obstar o cumprimento de ordem judicial oriunda de outro 

Juízo, in casu, decisão proferida nos autos nº 1000438.08.2020.8.11.0040 

pela colega que ora jurisdiciona a 3ª Vara Cível desta Comarca. Em que 

pese os entendimentos, ao ver deste Juízo o deferimento da medida 

conforme postulado importaria em inovação legislativa, já que estar-se-ia 

concedendo os benefícios da LRF à pretensos recuperandos, situação 

esta que refoge às atribuições do Poder Judiciário, ou no mínimo, 

significaria afronta à competência do outro Juízo, já que cabe à instância 
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superior o reexame da decisão por ele proferida, ao menos neste 

momento, já que não houve deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial pretendida. Portanto, sem mais delongas e diante 

das razões e fundamentos acima expostos, INDEFIRO a Tutela Provisória 

de Urgência requerida por Angelo Virgínio Dal Molin e outros pela petição 

de id. 28655622. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação do 

laudo/relatório pela empresa nomeada nestes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANETTI BAPTISTA OAB - SP206889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000487-49.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (AUTOR(A))

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REU)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000451-07.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que os autores formularam pedido de concessão da AJG, 

entretanto, após consulta via Infojud entendo que os mesmos não fazem 

jus, eis que são agricultores, cuja renda obtida com a atividade 

desenvolvida é de valor considerável. Mas não é só. Oportuno consignar 

ainda que os mesmos também são proprietários de imóvel rural e diversos 

bens móveis, além de possuírem quotas de capital junto a duas 

cooperativas, situação que não se compatibiliza com as regras do 

benefício pleiteado. No tocante ao pleito de recolhimento das custas ao 

final, igualmente entendo que deve ser indeferido, pois apesar da 

revogação do item da CNGC que excluía qualquer possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, certo é que tal prática deve 

ser encarada como exceção quando robustamente comprovado nos autos 

incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o 

que não restou demonstrado nos autos. Não se olvida a possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, eis que não se trata de 

exoneração, mas tão somente de retardamento do recolhimento, contudo, 

deve ser demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não 

ocorreu no caso em tela. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de 

AJG, bem como o recolhimento de custas ao final, devendo os 

requerentes serem intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002707-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002707-25.2017.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Cuida-se de ação de tutela em favor da menor MONIQUE GABRIELA 

BATISTA ARAÚJO, promovida por MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE 

ARAÚJO, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Entre um ato e 

outro, a autora informou seu novo endereço na Comarca de Axixá do 

Tocantins/TO (id. 8858037). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a 

competência em causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo este que 

prescreve uma competência territorial especial, distinta, portanto, da regra 

geral do Código de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado 

dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou 

responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo 

Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais próximo do local 

onde se encontra o menor. Conforme já visto, in casu, a menor reside 

atualmente na Comarca de Axixá do Tocantins/TO, sendo, portanto, este o 

Juízo competente para processar e julgar a demanda em tela. Diante do 

exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima e, em consonância 

com o parecer ministerial, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa dos autos à Comarca de Axixá do Tocantins/TO. 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003873-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO REIS MARTINS ALBINO (REQUERIDO)

MOACIR FERNANDES SALDANHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003873-24.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da certidão de id. 22367126, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Sobre o assunto, o Código de Processo 

Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito em 

julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Subsumindo-se ao caso 

concreto, tem-se que apesar de intimada a parte autora quedou-se inerte 

(id. 22367126). Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso X c.c art. 102, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005541-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HENCKEL (REQUERENTE)

HEDI STREGE HENCKEL (REQUERENTE)

ESTELA HENCKEL MARTINS (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO HENCKEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD EWALD HENCKEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 6192.60.2011.811.0040 (Cód. 86727) Sentença com mérito 

Vistos etc. Hedi Strege Henckel, Paulo Roberto Henckel, Patricia Henckel, 

Estela Henckel Martins, todos assistidos juridicamente pela Defensoria 

Pública local postulam a abertura do Inventário, na forma de arrolamento 

sumário, dos bens deixados por Richard Ewald Henckel, falecido em 

07/12/2016, conforme petição de id. 10468991 e documentos que a 

acompanham. Decisão inicial, id. 10744051. Em resposta a requisição 

deste Juízo, a CEF apresentou a informação que consta do ofício de id. 

14320494. MPE, por seu representante legal, manifestou não ter interesse 

em intervir no presente feito, id. 14746435. Instado a manifestarem-se, os 

requerentes invocam o disposto no art. 659, § 2º c.c. art. 662 do CPC, 

asseverando que o atual CPC desvinculou o encerramento do processo 

de arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados com a 

transmissão propriamente dita, permitindo com isso que após o transito em 

julgado da sentença homologatória da partilha, sejam expedidos os 

respectivos formais e/ou carta de adjudicação, id. 19006860. É o breve 

relato. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes 

(herdeiros e meeira) são todas capazes, e estão regularmente 

representados nos autos. Deflui-se ainda das certidões que acompanham 

a inicial (Federal, Estadual e Municipal) a inexistência de dívidas. A par 

disso, conforme ponderou o i. e Defensor Público na petição de id. 

19006860, o Código de Processo Civil em vigor desvinculou o 

encerramento do processo de arrolamento sumário à quitação dos tributos 

gerados com a transmissão propriamente dita, permitindo que após o 

trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, sejam 

expedidos os respectivos formais e/ou carta de adjudicação, cabendo ao 

Juízo intimar o fisco para lançamento administrativo do imposto ou outros 

tributos porventura devidos. Portanto, preenchidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a partilha 

consoante avençado na petição inicial relativamente aos bens deixados 

por Richard Ewald Henckel, falecido em 07/12/2016. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

EXPEÇA-SE o competente formal de partilha e/ou carta de intimação, bem 

como, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 659 do CPC, 

INTIME-SE o fisco para lançamento administrativo do imposto ou outros 

tributos, se for o caso. P.R.I.C. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006732-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006732-47.2018.8.11.0040 Sentença Vistos etc. Sem delongas, 

efetivada a notificação em conformidade com o disposto no id. 16875875, 

JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em que pese o consignado na decisão supramencionada, 

DEIXO de determinar a entrega dos autos, na forma do art. 729 do CPC por 

se tratar de processo eletrônico. P.R.I.C. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002263-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. D. A. D. S. (EXEQUENTE)

MARIZA COELHO DE ATAIDE (EXEQUENTE)

MARINA COELHO ATAIDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GATTO JUNIOR OAB - RO4683 (ADVOGADO(A))

 

1002263-21.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE EXECUTADA, para efetuar o pagamento 

do valor remanescente, sob pena de penhora.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)

ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

1000737-53.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE EXEQUENTE, para, providenciar o 

recolhimento de guia para expedição de certidão/termo de penhora, para, 

após, proceder com o registro da penhora no CRI competente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006562-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MARCOS DE QUADROS MACHADO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006562-41.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003211-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

C. J. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003211-94.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA, CEILA JOSEFA SILVA 

Vistos etc, Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, razão pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 186 de 877



qual determino a INTIMAÇÃO da requerente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias "esclarecer, por meio de seu patrono, de que modo será materializada 

a doação de 50% do imóvel denominado lote 23, quadra 15, localizado no 

Bairro São José, Sorriso/MT, cuja cláusula de inalienabilidade terminou em 

dezembro de 2009." Decorrido o prazo, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

SORRISO, 30 de janeiro de 2020. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32372 Nr: 1574-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA, MAURO FELIPE 

QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes acerca da penhora de veículos 

realizada conforme determinação judicial, para querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 103842 Nr: 6876-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 103842

Vistos etc.,

INDEFIRO o pedido de fls. 66, uma vez que o pedido já foi deferido (fls. 

58), aportando endereço às fls. 59/60, bem como cabe ao interessado 

promover as diligências necessárias para a localização do endereço 

atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a requerente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promover 

a citação do requerido nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção da ação.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, ___ de _________________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 164619 Nr: 313-62.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - 

OAB:19230/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 164619

Vistos etc.,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela para 

vaga em creche, proposta por Marcelle Dall Agnol Martini dos Santos, 

representando a infante A.M. dos S., em face do Município de Sorriso/MT.

À fl. 103, foi determinada a intimação da parte requerente para se 

manifestar (fl.29).

Conforme AR de fl.108, a parte requerente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.108) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de __________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 104881 Nr: 7952-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGBM, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 104881

Vistos etc.,

Trata-se de ação de alimentos proposta por D.G.B.M., representado por 

sua genitora ARTENIZA BUENO em face de GILDASIO MENESES, todos 

qualificados nos autos.

 À fl. 100, foi determinada a intimação parte autora para se manifestar.

Conforme certidão de fl.103, a parte requerente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.103) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de _________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 121671 Nr: 371-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGBM, AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 121671

Vistos etc.,

Trata-se de execução de alimentos, proposta pelo D.G.B.M., representado 

por sua genitora ARTENIZA BUENO em face de GILDASIO MENESES, 

todos qualificados nos autos, pelos motivos e fundamentos expostos na 

inicial.

Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte/omissa (fl.50), demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da 

justiça. Sem honorários.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

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

Sorriso/MT, ___ de ___________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 89981 Nr: 1606-43.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, JAIR JOSÉ FIDELES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 89981

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 119/120, para tanto, DETERMINO:

1. Que o Senhor Oficial de Justiça PROCEDA à PENHORA dos bens 

imóveis descritos às fl. 119/120 – matriculado sob o n° 34.027 e 34.028 

junto ao Serviço Notarial e Registral desta Comarca de Sorriso/MT.

2. Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte executada e seu cônjuge, nos 

termos dos artigos 841 e 842 do CPC/2015.

3. Ressalte-se que a averbação da penhora no registro competente 

deverá ser tomada pela parte exequente, nos termos do art. 844 do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo providenciar a 

JUNTADA aos autos do comprovante da tomada de tal providência.

4. Caso não haja manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso-MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33976 Nr: 3132-55.2006.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 33976

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPOSITO 

ajuizada por BANCO VOLKSWAGEM S/A em desfavor de JOSÉ CARLOS 

DE FARIAS, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte/omissa (fl.165), demonstrando desinteresse 

pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Custas pela parte autora se houver.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, diante da ausência de 

contraditório.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 210939 Nr: 4163-56.2019.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MILITAO DE FREITAS - 

OAB:19747/O, DIOGO AUGUSTO MENDONÇA ROSA - OAB:30.657/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 210939

Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes firmaram acordo (fls. 74/77).

 Instado o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo 

(fls. 85).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

estando resguardados os direitos indisponíveis da(s) criança(s) e/ou 

adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo do acordo 

extrajudicial (fls. 74/77), cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código 

de Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, suspendo 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que defiro a Justiça Gratuita.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _________________ de 20____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 86732 Nr: 6197-82.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOURIVAL PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 
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- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21.442-A/MT

 Processo nº: 6197-82.2011.811.0040

Código Apolo nº: 86732

Vistos, etc.

Considerando que o requerido, embora tenha sido devidamente intimado 

para cumprir a determinação da decisão de fls. 162, verifico que até o 

presente momento não o fez.

Assim, INTIME-SE o requerido, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

realizar a liberação do gravame do veiculo objeto da presente ação, sob 

pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48363 Nr: 5299-74.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÙLIO DE BARCELOS - OAB:44698, TEREZINHA 

CARDOSO ASSIS - OAB:27320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 48363

Vistos etc.,

1. INTIME-SE PESSOALMENTE o exequente para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) dias, dar o efetivo andamento ao processo, bem como efetuar o 

pagamento complementar da diligência do Oficial de Justiça (fl.85), sob 

pena de extinção da ação (art. 485, III, §1°, do CPC).

2. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para constar EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, uma vez que houve conversão do feito (fls.86/87).

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ______________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3140 Nr: 325-77.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, JOSÉ 

AROLDO DANIEL, MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n° 325-77.1997.811.0010

Código n° 3140

Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 167/169, INTIME-SE PESSOALMENTE os 

executados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, apresentar 

matrícula atualizada do bem imóvel dado em garantia real, bem como 

planta/mapa de sua real localização, sob pena de multa por ato atentatório 

a dignidade da justiça (art.774§ único, do CPC).

Após, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de extinção da ação.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, ____ de ___________________ de 20______.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5460 Nr: 964-27.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 355 da CNGC-Judicial dispõe que “Ao verificar a prescrição do 

crédito das custas judiciais inadimplidas, o juiz extinguira o processo 

pronunciando a prescrição de ofício, determinando o arquivamento do 

feito, com baixa no cartório distribuidor, não se aplicando o art. 352 da 

CNGC”. Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão 

executiva das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c 

art. 174, caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

crédito tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 15490 Nr: 2616-74.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI SASSI, IRACI MARIA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPM TRANSPORTES LTDA, ADEMAR 

MAZUREK, CAROLINI FRANCESCHINI, MARIA LOUDES FRANCESCHINI, 

NORBERTO LUIZ ANDRZEJEWSKI JUNIOR, EDEMAR FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3.560, LILIANE CASADEI - OAB:6989, LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, NEUMA T.CIELO MANICA - OAB:3.508-B

 INTIME-SE o exequente para trazer aos autos a certidão da matrícula 

atualizada do imóvel para que a penhora possa ser feita mediante termo 

nos autos, nos termos do art. 834, do CPC.Consigne-se que o registro da 

penhora, após efetivada, é ônus do próprio exequente, nos termos art. 

844 do CPCINTIME), juntamente com seus cônjuges, se casados forem 

(art. 842 do CPC), oportunidade em que os executados poderão, 

querendo, apresentar embargos, bem como expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO.Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a , por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias.Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, , na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; 

bem como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.PROCEDA à inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC, por meio 

do sistema SERASAJUD.Quanto ao pedido de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), tenho que o pleito não merece deferimento, 

pois tal medida ultrapassa os limites da proporcionalidade, que deve se 

pautar as decisões judiciais, uma vez que não há correlação de utilidade 

direta com a satisfação do débito, além de envolver direitos e garantias 

fundamentais e contraria o princípio da menor onerosidade para o 

executado.Nesse sentido.A determinação das medidas coercitivas 

consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e 

apreensão dos passaportes, bem como

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 4434-85.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MATTIA, MARCOS ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código: 41617 Vistos etc.,Às fls. 136/137, as partes informaram que 

formalizaram acordo extrajudicial e o executado/avalista MARCOS 

ALBERTI propôs o pagamento da quantia de R$ 33.571,64, a ser pago à 

vista no dia 20.04.2018, do qual a instituição financeira/exequente aceitou 

e deu ampla e irrevogável quitação ao débito. Na oportunidade, pugnaram 

pela homologação e extinção do feito.Às fls. 139/140, o 

executado/avalista MARCOS ALBERTI informou que diante do cumprimento 

integral do acordo, sub-rogou-se nos direitos da ação em face do 

executado SERGIO MATTIAS, razão pela qual requer que sejam 

determinadas as alterações necessárias no polo ativo do feito.Os autos 

vieram conclusos.É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.Diante do 

decurso do prazo para pagamento previsto no acordo contido nos autos 

(20.04.2018- fls.136/137), bem como, diante da ausência de informação 

acerca de eventual inadimplência ou descumprimento deste, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 924, 

inciso II c.c 925 do CPC. Por outro lado, verifico que o executado/avalista 

MARCOS ALBERTI cumpriu integralmente com o acordo (fls. 144/145), 

razão pela qual este tem direito na ação de regresso contra o seu 

avaliado, conforme dispõem os artigos 346, inciso I, 899, §1°, ambos do 

CC/02 e 778, §§ 1° e 2°, inciso IV do CPC. Por todo exposto, DEFIRO o 

pedido de fls. 139/140, razão pela qual determino:1.RETIFIQUE a capa dos 

autos/Apolo para fazer consta no polo ativo da demanda, MARCOS 

ALBERTI e no polo passivo SÉRGIO MATTIAS;2.Após, INTIME-SE o 

exequente MARCOS ALBERTI para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

pugnar o que entender de direito.3.Decorrido o prazo do item 2, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção da ação.4.No mais, 

considerando que no acordo as parte pugnaram pelo levantamento das 

penhoras realizadas nos autos, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento da penhora feita no bem móvel à fl.53, bem como intimando o 

exequente para apresentar conta bancaria para levantamento dos valores 

penhorados à

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44036 Nr: 763-20.2008.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAA, TAAA, IAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757/MT

 Código nº 44036

Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes firmaram acordo (fls. 236).

 Instado o Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo 

(fls. 238).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

estando resguardados os direitos indisponíveis da(s) criança(s) e/ou 

adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes no termo do acordo 

extrajudicial (fls. 236), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código 

de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados nestes 

autos nos termos do acordo pactuado, notadamente o estabelecido às fls. 

236, observando a conta indicada às fls. 236-vº.

Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais “pro rata”, nos termos do artigo 86, CPC, porém, suspendo 

sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que defiro a Justiça Gratuita.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _________________ de 20____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30671 Nr: 4970-67.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA D'LOURDES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Código: 30671

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FLORINDO 

PILHALARME em desfavor de DROGARIA D'LOURDES LTDA - ME, todos 

qualificados nos autos.

 No curso da ação, foi determinada a intimação da parte exequente para 

impulsionar o feito, sob pena de extinção (fl. 234).

Todavia, devidamente intimado e advertido para dar andamento ao feito, 

permaneceu inerte/omisso (fls. 236/238), demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda...

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32275 Nr: 1487-92.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE PRUDENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT

 Código: 32275

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por JOSÉ 

VICENTE PRUDENCIO, em face de CLOVIS KRZYZANSKI, todos 

qualificados nos autos.

 À fl. 82, foi determinada a intimação parte exequente para se manifestar.

Conforme certidão de fl.88, a parte exequente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.
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Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.88) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 199812 Nr: 9593-23.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Código nº 199812

Vistos etc.,

Trata-se de Embargos à Execução opostos por GILMAR HENRIQUE DA 

SILVA, em desfavor de SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, ambos qualificados.

À fl. 09, foi certificada a intempestividade dos embargos.

Decido.

Conforme dispõe o artigo 918 do CPC, os embargos serão rejeitados 

liminarmente quando forem intempestivos.

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar 

do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Assim, considerando que os embargos foram protocolados fora do prazo 

legal (fl.09), resta configurada sua intempestividade, ensejando, pois, que 

sejam liminarmente rejeitados.

Posto isso, com fundamento no artigo 918, inciso I, do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE os presentes embargos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno o embargante em honorários advocatícios que arbitro 10% sobre 

o valor da causa, bem como em custas/taxas judiciais.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, traslade-se cópia 

para os autos da ação de execução apensa e procedam-se às baixas e 

anotações necessárias para o arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Sorriso/MT, ____ de ______________________de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 130657 Nr: 5670-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LARA E PIVOTTI LTDA, CELSO PIVOTTI, 

NOILI DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:4.867-A, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 130657

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls.74/75, razão pela qual, DETERMINO:

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado.

 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o executado dos 

termos da decisão de fls.47/48.

 3. Sendo infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao 

feito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo andamento 

ao feito, sob pena de extinção da ação.

 5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 6. ÁS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de ___________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 140558 Nr: 10883-78.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, FMCDR, IMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 Código nº 140558

Vistos, etc.,

Ante a informação trazida pelas partes às fls. 69, de que houve o 

cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, na forma acordada às fls. 11/12.

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 116421 Nr: 7417-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI TEREZINHA SMANIOTTO LOPES, 

VILSON HORACIO ZAPPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 116421

Vistos etc.,

INDEFIRO os pedidos de fl. 79, uma vez que os mesmos pedidos já foram 

objeto da decisão de fl.75.

Diante do exposto, DETERMINO:

1. INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

informar o atual endereço da parte executada Vilson Horacio Zappani, 

conforme determinado o segundo parágrafo da decisão de fl.75, bem 

como indicar bens passíveis de penhora da executada Ivani Terezinha 

Smaniotto Lopes.

 2. CUMPRA-SE o 8º (oitavo) parágrafo da decisão de fl.75, caso ainda 
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não tenha sido cumprido.

3. Transcorrido o prazo do item 1 in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, dar o efetivo 

andamento ao feito, sob pena de extinção da ação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ______________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 118098 Nr: 8744-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EUGENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 118098

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, em desfavor de ERALDO EUGENIO DA SILVA.

O feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de 

regência, entrementes, derradeiramente, as partes pugnam pela 

homologação da autocomposição juntada às fls. 45/50, ficando 

sobrestado o andamento até a comunicação da liquidação das avenças.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Verifico que as partes pugnam pela homologação judicial do acordo 

entabulado.

Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Por todo exposto, e tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução das demandas existentes entre elas, HOMOLOGO, por sentença 

o acordo entabulado, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a parte credora 

poderá ingressar com o cumprimento de sentença (art. 515, III, CPC).

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes, 

ARQUIVE-SE com as cautelas necessárias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 2020

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 128152 Nr: 4294-70.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A OAB/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417-A

 Código: 128152

 Vistos etc.,

Diante da interposição do recurso de apelação (fls. 172/177), decido nos 

seguintes termos:

I. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC, caso 

ainda não tenha sido intimada.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o 

art. 1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54536 Nr: 4782-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 54536

Vistos etc.,

1. INTIME-SE PESSOALMENTE o exequente para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) dias, dar o efetivo andamento ao processo, uma vez que já houve 

cumprimento decisão de fl.101, conforme extrato à fl.102, sob pena de 

extinção da ação (art. 485, III, §1°, do CPC).

2. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ______________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 180-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR HENRIQUE KOPPER - 

OAB:23621-O, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B, TARCÍSIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE KOPPER, para devolução 

dos autos nº 180-64.2010.811.0040, Cod. 56127, e apensos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48503 Nr: 5396-74.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON CARLOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48503

Vistos etc.,

Considerando que o sistema INFOJUD necessita do CPF para consulta, 

INDEFIRO o pedido de fls. 73, de modo que INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 
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PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de janeiro de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87526 Nr: 7032-70.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DOS SANTOS ALEXANDRE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA ALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Código nº 87526

Vistos, etc.,

Ante a informação trazida pelas partes às fls. 99/100, de que houve o 

cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento do valor depositado às fls. 81/82, devendo ser 

transferido para a conta bancária informada às fls. 99.

Custas e honorários advocatícios, na forma acordada às fls. 61/64

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 90381 Nr: 1995-28.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, NVZ, MGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Código: 90381

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por N.V.Z., 

representado por sua genitora MARLUCE GONÇALVES VESCOVI, em face 

de FLAVIO ZANETTI, todos qualificados nos autos.

 À fl. 205, foi determinada a intimação da parte exequente para se 

manifestar.

Conforme AR de fl.207-vº, a parte exequente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.207-vº) e sem dar o efetivo andamento ao 

processo. O que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter 

atualizado o endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o 

parágrafo único, artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de ___________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 109213 Nr: 1604-05.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMD, VAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 109213

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por VANDERLENE 

ALVES DUTRA em favor da menor K.A.M.D., em desfavor de NELSON 

MARTINS DUTRA, todos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 78, foi determinada a intimação da parte exequente para dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção, que, embora devidamente 

intimada (fl.80/v), deixou decorrer o prazo in albis (fl.81).

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a extinção do 

feito sem resolução do mérito, em razão do desinteresse da parte autora 

(fls. 85/86).

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de _______________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 894-19.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE, ASSOCIAÇÃO SANTA 

TEREZINHA - REPRES.ARIOSVALDO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILACASCONCELOS 

BRITO DE URQUIZA - OAB:30822-DF, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:214.290/SP, DIEGO SOARES PEREIRA - OAB:11940A, isael 

bernardo de oliveira - OAB:6.814, KARINE RODRIGUES MATTOS 

BESSA - OAB:18120-CE, KARIZZIA MARIA PITOMBEIRA SILVA - 

OAB:38988, KILVIA MARA AGUIAR - OAB:14608-CE, LEVI DE OLIVEIRA 

PAIVA SALES - OAB:27472-CE, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO 

ALVARENGA - OAB:13875-CE, MARIANA CERQUEIRA FELIX - 
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OAB:26529-BA, MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:12279 B-PB, PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - 

OAB:36.165/DF, RAQUEL DE OLIVEIRA MARTINS - OAB:21339 B-CE, 

RÔMULO GONÇALVES BITTENCOURT - OAB:32.174 DF

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC/15, para:1) DECLARAR INEXIGÍVEIS os débitos 

descritos na petição inicial; 2) CONDENAR os réus na obrigação de não 

cobrar novamente a autora por referidos débitos, diretamente ou por meio 

de terceiro, sob pena de pagamento de multa no valor correspondente ao 

dobro de cada cobrança efetuada. 3) CONDENAR os Requeridos ao 

pagamento à Requerente na importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS), a título de indenização por danos morais, nos termos de art. 14 do 

CDC, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (Súm. 54 STJ), bem como a 

correção monetária a partir da prolação da sentença. (Súmula n° 362).4) 

CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a título de restituição dos valores pagos pela autora, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice 

INPC, desde a data do desembolso.Diante do exposto, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS estes em 10% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15. Havendo apelação, 

oportunize-se a apresentação de contrarrazões, após remeta-se os autos 

ao E. TJ, na forma do art. 1.010 do NCPC.Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso-MT, ____de janeiro de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100736 Nr: 3534-92.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULER ALBERTO EUSTÁQUIO 

PINTO SOARES - OAB:28.072, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A, MARISTELLA DE 

FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132/RJ, THEREZINHA COIMBRA 

FRANÇA - OAB:62.420, THIAGO GUIMARÃES LEVINDO COELHO - 

OAB:125.298

 Autos n. 3534-92.2013.811.0040

Código n. 100736

Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, no valor de R$ 

12.446,60 para a conta corrente indicada às fls. 121, de titularidade do 

patrono do requerente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Após, AO ARQUIVO, com baixa.

Sorriso-MT, _____ de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 101426 Nr: 4296-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ILSON DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 101426

Vistos etc.,

CHAMO O FEITO À ORDEM.

 Conforme se verifica às fls. 61, o feito foi sentenciado, no entanto, o 

constou erroneamente o nome da parte autora.

Assim sendo, ANULO a sentença de fl. 61, restando prejudicados os 

embargos de declaração opostos às fls. 65/67.

No mais, ressai dos autos que dentre um ato e outro a parte autora 

pugnou pela extinção da ação (fl.62).

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas, tendo em vista que a parte autora não deseja mais no 

prosseguimento da presente ação, não resta alternativa senão homologar 

o pedido.

Por todo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, os 

termos do artigo 485, VIII do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, se devidas.

Deixo de determinar a baixa de eventual restrição judicial, visto que não foi 

lançado qualquer impedimento por determinação deste juízo.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Sorriso/MT, _____ de ____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ALANO ZANELLA BONETTI OAB - RS86500B (ADVOGADO(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

KARINA LOMBARDI OAB - PR44018 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

FABIANO NICHELE (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1002625-91.2017.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA requerido por 

VANDERLEI VIEIRA GARCIA em desfavor de PAULO EDUARDO VEDANA 

DUTRA, com intervenção dos terceiros interessados, FABIANO NICHELE e 

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, todos qualificados. No ID 25708417, 

foi proferida sentença: 1) julgando improcedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença; 2) determinou a intimação dos terceiros 

adquirentes do produto mencionados ao ID 14687486 e do terceiro 

interessado FABIANO NICHELE, com o fim de apurar suposta fraude à 

execução; 3) indeferiu o pedido do exequente de ID 14520983, acerca da 

penhora da totalidade do produto a ser depositado nos autos de código 

1002651-55.2018.8.11.0040, contudo, determinou a intimação do 

exequente para manifestar acerca da alienação dos grãos depositados no 

armazém COOPERLIRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, arrestados nos autos 

1000878-72.2018.8.11.0040, da 3ª Vara Cível; 4) deferiu a venda 

antecipada dos grãos de soja (132.480kg) que estão depositados no 

armazém SIPAL e o valor ser depositado nos autos; 5) determinou a 
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vinculação dos valores depositados em favor do executado, nos de 

código 1002482-39.2016.8.11.0040, nestes autos em favor do exequente; 

6) determinou que os pagamentos dos valores remanescentes aos 

terceiros sejam depositados em juízo observando o limite atualizado do 

débito; 6) determinou a inclusão do nome da parte executada no cadastro 

de inadimplente, via SerasaJud. Em manifestação ao ID 25756285, a parte 

executada se manifestou pugnando para que: 1) seja determinada a 

realização de audiência de tentativa de conciliação; 2) em caso de não 

restar exitosa a conciliação pretendida, seja determinada a penhora de tão 

somente o crédito objeto do arresto realizado nos autos do processo 

1000878- 72.2018.8.11.0040, com a consequente liberação das demais 

constrições realizadas nos autos, especialmente com relação aos 

pagamentos a serem realizados pelo Sr. Fabiano Nichele em favor do 

requerido, os quais, diga-se de passagem, já foram objetos de cessões 

regulares. Designou-se audiência de conciliação (ID 25774446). O 

exequente opôs embargos de declaração (ID 25866100), alegando 

obscuridade e contradição da sentença de ID 25708417. Na audiência de 

conciliação o recurso foi conhecido e acolhido, atribuindo efeitos 

modificativos para integrar a sentença, revogando o ponto que determinou 

a intimação dos terceiros adquirentes mencionados na manifestação de ID 

14687486, restringindo a referida intimação apenas ao Sr. Fabiano Nichele 

para, querendo, opor embargos de terceiro. Ainda, revogou o ponto que 

determinava ao terceiro Fabiano Nichele o depósito em juízo dos valores 

remanescentes aos terceiros. (ID 25952752). Na manifestação de ID 

26067641, a parte exequente refutou as alegações do executado de ID 

25756285; requereu que, após a venda do produto soja pelo armazém, a 

liberação do valor; bem como apresentou o valor atualizado do débito que 

perfaz o montante de R$ 690.397,75. Juntada de renúncia de mandato dos 

advogados do executado (ID 26246424). Ao ID 26284324 e ID 26555534, o 

terceiro interessado Fabiano Nichele pugna: 1) determine que a empresa 

SIPAL na qual foi deposito o grão, cumpra de imediato com a liberação do 

produto descrito no ID 19049756, para que o Peticionante possa cumprir 

os contratos e a decisão de proferida por Vossa Excelência; 2) Seja ainda 

ARBITRADO MULTA pelo descumprimento da liberação dos produtos ali 

depositados vinculados a este processo, vez que a decisão proferida é 

clara quanto à liberação. No ID 26560725 o pleito do terceiro interessado 

foi deferido determinando o recolhimento do ofício expedido ao ID 

26291504, que determinava a venda dos grãos soja depositados no 

armazém SIPAL, determinando que o referido armazém procedesse com a 

liberação do crédito do terceiro descrito ao ID 19049756, devendo este 

efetuar o depósito em juízo dos valores eventualmente existentes em 

favor do executado. O exequente opôs embargos de declaração (ID 

26628096) contra a decisão de ID 26560725, alegando omissão da 

referida decisão, pois não lhe foi oportunizado o contraditório, razão pela 

qual, requereu a suspensão da referida decisão até o julgamento do 

recurso. Embargos de declaração foram acolhidos (ID 26633851), 

determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre os 

pedidos de ID 26555534. Certidão positiva de penhora no rosto dos autos 

de código: 1002482-39.2016.8.11.0040, no valor de R$ 53.593,59, em 

trâmite da Primeira Vara Cível desta urbe (ID 26717844). A terceira 

interessada SIPAL se manifestou nos autos (ID 26834262), informando 

que aguarda o deslinde recursal (Embargos de declaração-ID 26628096) 

para dar ou não cumprimento ao Ofício recebido, de acordo com a decisão 

a ser prolatada. Juntada de ofício expedido pela 1ª Vara Cível, informando 

a  v i n c u l a ç ã o  d o s  v a l o r e s  d e p o s i t a d o s  n o s  a u t o s 

100248239.2016.8.11.0040, em trâmite naquele Juízo, nestes autos (ID 

27641271). Em manifestação de ID 28247645 e 28247311 o exequente 

requer: seja determinada a venda do produto pela Empresa SIPAL, bem 

como o depósito do valor da soja em conta judicial vinculada ao presente 

processo, no prazo de 10 dias; liberação do valor ao Autor, por se tratar 

de crédito disponível ao Réu, por ser media da mais salutar Justiça. Na 

oportunidade, junta manifestação conjunta com o terceiro interessado 

Fabiano Nichele, para que seja expedido ofício a SIPAL para alienação da 

soja lá depositada, devendo a referida empresa depositar o valor da 

venda em conta judicial vinculado a este processo, no prazo de 05 dias, 

bem como pugnam pela liberação do milho vinculado ao feito. Manifestação 

do executado, ID 28250970. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 1-MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA- ID 25756285: O 

executado alega que há excesso de penhora, uma vez que, além de (...) 

sub-rogar-se em um crédito do Requerido no montante de 11.927 (onze mil 

novecentos e vinte e sete) sacas de soja, postulou a penhora da 

totalidade de um crédito que o Requerido possui com o Sr. Fabiano 

Nichele, bem como postulou a penhora de um crédito no valor de 

R$53.593,59 (cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e 

cinquenta e nove centavos). Ainda, afirma que: (...) para garantia de um 

crédito no valor de R$513.399,10 (quinhentos e treze mil, trezentos e 

noventa e nove reais e dez centavos), o Requerente postulou penhora no 

montante de 44.568 (quarenta e quatro mil, quinhentas e sessenta e oito) 

sacas de soja, que hoje representam o valor de R$3.340.418,40 (três 

milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta 

centavos), além do montante de R$53.593,59 (cinquenta e três mil, 

quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), referente 

ao crédito do Requerido depositado pelo Banco Bradesco. Nos pedidos 

requereu: 1) em caso de não restar exitosa a conciliação pretendida, seja 

determinada a penhora de tão somente o crédito objeto do arresto 

realizado nos autos do processo 1000878- 72.2018.8.11.0040, com a 

consequente liberação das demais constrições realizadas nos autos, 

especialmente com relação aos pagamentos a serem realizados pelo Sr. 

Fabiano Nichele em favor do requerido, os quais, diga-se de passagem, já 

foram objetos de cessões regulares. Pois bem. Analisando os autos de 

código 1000878-72.2018.8.11.0040, da 3ª Vara Cível, ao qual a parte 

exequente sub-rogou-se nos direitos do executado, verifico que a 

venda/remoção do montante de 11.926,50 sacas de soja de 60kg cada (ID 

18010487), depositada no armazém Cooperlira, restou infrutífera, uma vez 

que conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 24085986) lançada na 

carta precatória expedida ao ID 21452456 e registrada sob o código 

1000667-89.2019.8.11.0108, a empresa Cooperlira Armazéns Gerais 

LTDA, encontrava-se fechada, não há mais ninguém ali trabalhando e nem 

mesmo residindo (...); e que, buscando informações com os moradores 

daquele distrito, os quais me disseram que fecharam a empresa e que 

pararam as funções (sic). Além do mais, acerca da alegada penhora da 

totalidade do crédito de 32.731 (trinta e duas mil, setecentos e trinta e 

uma), nos autos de código 1002651-55.2018.8.11.0040, em trâmite neste 

Juízo, das sacas de soja ao qual o executado supostamente faria jus 

perante o Sr. Fabiano Nichele, verifico que naqueles os autos já houve 

sentença homologatória (ID 27038818) do acordo firmado entre a 

exequente, Transportadora Caibiense LTDA, o executado Paulo Eduardo 

Vedana Dutra e interessada Sipal Indústria e Comércio LTDA (ID 

26252551). Na oportunidade, determinou a expedição do necessário para 

liberação dos produtos milho e soja vinculada ao presente processo e 

depositada no armazém SIPAL, em favor do exequente, conforme depósito 

de ID 25748825 (6.866,00sc) e ID 19047441 (1.909,00sc, 60kg). Consta 

ainda na sentença de ID 25708417, que este mesmo pedido do exequente 

foi indeferido (tópico 3). Diante disso, observa-se que o único crédito que 

se encontra a disposição do juízo em favor do exequente é o montante de 

R$ 53.559,59, os quais foram objeto de penhora dos autos de código 

1002482-39.2016.8.11.0040, em trâmite na 1ª Vara Cível desta urbe, 

conforme juntada de ofício no ID 27641271. Além disso, o crédito 

atualizado já perfaz o montante de R$ 690.397,75, conforme planilha ao ID 

26067641. Por todo exposto, AFASTO o alegado excesso de penhora e 

determino que seja EXPEDIDO o alvará para levantamento do valor 

vinculado aos autos (ID 27641271), conforme determinado no tópico 4, 

alínea b, da sentença de ID 25708417, em favor do exequente, devendo 

este atualizar os cálculos, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 2- DA 

LIBERAÇÃO/VENDA DA SOJA/MILHO: Em manifestação de ID 28247302 

c.c 28247311, a parte exequente e o terceiro interessado Fabiano Nichele, 

pugnam para que este juízo comunique a empresa SIPAL (terceira 

interessada), via ofício, de que não existe restrição nestes autos quanto a 

liberação do produto milho vinculado a este feito, conforme manifestação 

de ID 14687486, ficando o referido produto liberado em relação do 

presente processo. Concordam que o produto soja existente no armazém 

SIPAL (132.400kg – 2.208 sacas de soja), será vendido pelo armazém e o 

valor será depositado em juízo, vinculado ao processo, razão pela qual, 

pugnaram pela expedição do ofício para que o referido armazém realize a 

venda da soja. Considerando a manifestação conjunta do exequente com 

o terceiro interessado, DETERMINO: 1. OFICIE-SE a empresa SIPAL 

Indústria e Comercial LTDA, no endereço: unidade de Boa Esperança do 

Norte, distrito do município de Sorriso/MT para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, promover a venda dos grãos de soja (132.400kg – 2.208 sacas de 

soja), relativos a este processo que se encontram ali depositados, pela 

cotação mercadológica do dia da venda, de tudo devidamente 

comprovado, devendo o valor correspondente ser depositado em conta 

judicial vinculado a este feito, de forma individualizada, bem como que 

proceda com a liberação do produto milho vinculado a este processo (ID 
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14687486). 2. Comprovado o depósito, INTIMEM-SE as partes para 

requererem o que de direito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 3. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. 4. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004924-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAI RONI CARLOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YHURY SIPAUBA CARVALHO SILVA OAB - PI8016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA CAPITAL DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (REU)

JOAO GABRIEL CORREIA DE FREITAS (REU)

 

Certifico que a correspondência expedida para a Parte Requerida foi 

enviada via “A.R.” sob código BO016189975BR, conforme lista de 

postagem nº 06/2020 e encaminhada à Coordenação Administrativa para 

postagem. Certifico que a correspondência expedida para a Parte 

Requerida foi enviada via “A.R.” sob código BO016189984BR, conforme 

lista de postagem nº 06/2020 e encaminhada à Coordenação 

Administrativa para postagem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008688-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

MARINA VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

RAFAEL VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

NADIR DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

PEDRO FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ELIANA FELIX BATISTA (AUTOR(A))

ANDRE VELLONI BATISTA (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

FELIPE ROTTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE BIANCHIN (REU)

CELSO PASQUALI (REU)

MIRALDO JOSE PASQUALI (REU)

AMARILDO BIANCHIM (REU)

FLORINDO JOSE FACHIN (REU)

DIRCEU BIANCHIN (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008688-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CELIA VELLONI BATISTA, RAFAEL VELLONI BATISTA, MARINA 

VELLONI BATISTA, ANDRE VELLONI BATISTA, ELIANA FELIX BATISTA, 

PEDRO FELIX BATISTA, FELIPE ROTTA BATISTA, CLAUDIA REGINA DA 

SILVA BATISTA, NADIR DA SILVA BATISTA REU: MIRALDO JOSE 

PASQUALI, CELSO PASQUALI, NILSON JOSE BIANCHIN, AMARILDO 

BIANCHIM, DIRCEU BIANCHIN, FLORINDO JOSE FACHIN Vistos etc., 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/03/2020, às 16h00min. 

Consigno que, a pedido da parte autora (ID n.º 28430061), a oralidade 

aprazada será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006102-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ROBERTO BARROS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006102-54.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEBER ROBERTO BARROS DE MATOS REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., Considerando 

que já decorrera o prazo requerido no ID n.º 25296048, intime-se a parte 

autora através de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra o despacho proferido no ID n.º 25002302, consignando, desde já, 

que sua inércia será considerada desistência tácita da ação, com a 

consequente extinção do feito. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124477 Nr: 2082-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ LORENZI, ERLY COPETTI LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Código 124477

Vistos etc.,

Considerando que o perito anteriormente nomeado quedou inerte, nomeio 

como perito, independentemente de compromisso, o Engenheiro Agrônomo 

AMADEU RAMPAZZO JÚNIOR, CREA 1206979895, n.º do registro 

MT17860, com endereço na Av. Figueiras, n.º 1765, Edifício D’Luca, Setor 

Comercial, Sinop/MT, telefones: (66) 3532-2738 / 99995-6041 / 

99917-2127, e-mail: amadeu_sinop@hotmail.com.

Acerca desta novel nomeação, para fins e prazo comum do § 1º do artigo 

465 do CPC, intimem ambas as partes por DJE e, decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, promova a regular intimação do expert nomeado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar e justificar sua proposta de honorário 

tabelado.

Com a apresentação, digam as partes, no prazo legal, sob pena de ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 196 de 877



presumida a concordância ut § 3º do art. 465, CPC.

Havendo oposição, à conclusão. Não havendo oposição, desde já 

homologo a proposta apresentada, determinando a intimação da parte 

executada para que esta promova o depósito dos valores, viabilizando o 

início dos trabalhos.

Uma vez depositado os valores da perícia, promova a liberação de 50% 

(cinquenta por cento) para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o 

remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório 

final.

Após, INTIME novamente o expert para início dos trabalhos periciais, os 

quais deverão ser realizados, concluídos e juntados por relatório nestes 

autos em até 60 (sessenta) dias (art. 471, § 2º, CPC), sendo que, para o 

trabalho in loco serão intimadas as partes, por meio de seus advogados, 

via DJE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, incumbindo a eles a 

comunicação dos respectivos assistentes técnicos, tudo conforme 

exegese do artigo 465 do CPC.

Expeça-se missiva, se necessário.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 122765 Nr: 1067-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULAR PEDRO FRARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVALDO (ROSIVALDO) DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS, JOÃO CLÓVIS MORAES, OSVALDO 

EUGENIO, ASSOCIAÇÃO DENOMINADA FILHOS DA TERRA, FERNANDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, CELIO MENDES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DOS 

ANJOS FERREIRA DO NASCIMENTO, IDOMAR (IDEMAR) SAURESSING, 

ANDREIA DA SILVA GOMES, ADÃO FELIPE SAUERESSIG EUGENIO, 

MARICLEI FAGUNDES DA SILVA, JULIO CEZAR KERTE, JOAREZ ANDRÉ 

GOMES, ROSA MARIA NOGUEIRA, MILTON VIEIRA DA COSTA, JARDEL 

MACHADO DA COSTA, JULIO G. MATOS, ANTONIO F. V. D COSTA, 

DIEGO ANDRÉ DOS REIS GOMES, GALTEMBERQUE OLIVEIRA CHAGAS, 

SAMARA OLIVEIRA CHAGAS, ANTONIO BITENCUR, VANDILEI 

APARECIDO SOARES, VALTER APARECIDO SOARES, CELIO ALVES, 

GEANE MIGUEL MONTEIRO, OTAVIO MILIO, JOCIMAR SALONE PENA, 

FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONCEIÇÃO APARECIDA BASSANI 

COSTA, VALDOMIRO BASSANI COSTA NETO, LINDOMAR FEITOSA 

ARAÚJO, VALMIR DE OLIVEIRA SOTEL, JOAQUIM DE FRANÇA, DORVIL 

RODRIGUES, NELSON BASSANI COSTA, JOSE BENEDITO BASSANI 

COSTA, PEDRO BASSANI, JULIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARCIA SIABRA, 

EDIMARA OLIVEIRA MIRANDA, JOICE C. MORAES, ISRAEL DE OLIVEIRA 

GALVÃO, DORALICE DOS SANTOS BRITES, IRISMAR AGUIAR, JOÃO 

LIMA COSTA, MARIA TEREZINHA DE AGUIAR, RAIMUNDO N. COSTA, 

PAULO DA SILVA COSTA, MARCIO CUSTINO, REVELINO SILVA VIEIRA, 

RITA AZEVEDO, NILSON RODRIGUES, MARIA DA GRAÇA AGUIAR, 

EDILANE BASSANI, SEBASTIÃO E. DA SILVA, JANICLEI, PATRICK 

BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO F. DA SILVA, MANOEL MELLO, JOSIMAR 

BACK, VILSON SEGAL DOS SANTOS, EDSON CARLOS BASSANI, 

VALDIR APARECIDO SOARES, RONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCIA 

ELISA DOS SANTOS BORGES, ELTON DOS SANTOS DE PAULA, 

ROSILENE SCHNAIDER, Juliano Heckler Osorio, VERA LUCI SCHMIDEER, 

THAIS CRISTINA MOURA, EVA BATISTA, ROMILDO BATISTA, JOREZ 

FERNANDES DE MELO, JOSE ROMILDO PIEDADE, RAIANE DOS SANTOS, 

CARLOS ANDRE, DIEGO MARQUESINE, DIOMAR MARQUECHESINE, 

DIOMAR, CLEMILSON BATISTA, BENEDITO ARAUJO, RAFAEL S. EUBENIO, 

ANTONIO LUCINDO BEZERRA DA SILVA, ITACIR PIRES, MANOEL 

F.P.FLHO, ELDA ALDO P. MENDES, VILSON DE AGUIAR, JOSE MARIA DE 

PAULA, VERONILDO RODRIGUES, ROSIMILSON CARDOSO, EVANDO 

GARANHOTO, VALMOR DA SILVA, JOSE AGNALDO, VANTAIR SOARES, 

FRANCISCO P. A. CARVALHO, JAQUELINE DIAS, REGINALDO QUEIROZ, 

ISMAEL . FERNANDES, AGMOM DA SILVA WARLINE, APARECIDO 

FERNANDES UNIOR, RODRIGO OFIC, KLEITON BATISTA DE ARAUJO, 

ODAIR, JOCI ARACI, PAULO A. BARROS, LEONILDA V.GOMES, JOSE 

APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 Código: 122765

Vistos etc.,

Por motivo de foro íntimo, DECLARO-ME suspeita para processar e julgar o 

presente feito, devendo os autos ser remetidos ao substituto legal, de 

acordo com o art. 145, § 1º do CPC.

COMUNIQUE-SE ao Conselho da Magistratura.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 29 de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 5779-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉDIO ANTÔNIO POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O, SIMONE BATISTA DOS SANTOS 

MAGALHÃES - OAB:5190-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 585,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 133-v, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 171,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20686 Nr: 890-94.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA, ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIEL MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WANDERLEY DE 

LIMA - OAB:24081/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 793,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 324, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 380,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 
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Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25594 Nr: 178-70.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA ROSSATTO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 77/86, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7264-77.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646, SAULO 

AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 57/62 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 1954-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES MELLA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR AS PARTES REQUERIDAS, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.053,05 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 356/371, sendo que o valor de R$ 1.026,52 refere-se 

as custas e o valor de R$ 1.026,52 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 3544-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 Código 84320Vistos etc.,BacenJudConsiderando que a parte executada, 

devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, 

ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca 

de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via 

Sistema BACENJUD. DEFIRO a restrição de veículos existentes em nome 

do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. Não havendo 

impugnação, ou sendo esta rejeitada, prossiga-se o feito com a realização 

dos atos expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se a parte 

exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Arquivo ProvisórioRestando infrutíferas todas as tentativas acima, em 

consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório.Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do 

CPC.Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100595 Nr: 3372-97.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPEL & FERNANDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANGEL DA SILVA - 

OAB:RJ/213.836, RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - 

OAB:RJ/209.697

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 840,54 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 42/44, sendo que o valor de R$ 840,54 refere-se as 
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custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202778 Nr: 11196-34.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS GIANOTTO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - 

UNIC/CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI - 

OAB:19943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 568,06 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 82/85, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 154,66 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002846-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSILENE MOURA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - RS28753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE GAZOLI CONSELVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002846-06.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ATILANIO ALBINO DA SILVA, ROSILENE MOURA DE LIMA REU: DANTE 

GAZOLI CONSELVAN Vistos etc., Trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido liminar, ajuizada por ATILÂNIO ALBINO DA SILVA e 

ROSILENE MOURA DE LIMA em face de DANTE GAZOLI CONSELVAN. 

Alegam, em síntese, que são legítimos possuidores das áreas de terras 

descritas na inicial, local em que edificaram benfeitorias e construções. 

Sustentam que a área foi invadida em 25/04/2019 por sete homens 

armados, resultando em esbulho possessório. Pleiteia, liminarmente, pela 

reintegração de posse da área. A inicial veio instruída com documentos. 

Posteriormente, houve emenda à inicial para correção do valor da causa, 

com pedido de parcelamento das custas. Antes mesmo do recebimento da 

peça inicial, a pessoa de DANTE GAZOLI CONSELVAN apresentou 

contestação nos autos se dizendo legítimo proprietário e possuidor da 

área, impugnando o valor da causa, sustentando a inépcia da inicial, 

ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa. A contestação veio 

acompanhada por documentos. Na Decisão de ID n.º 21402764 fora 

indeferida a liminar perquirida, contudo, no Agravo de Instrumento n.º fora 

desconstituída esta decisão e fora determinada a realização de audiência 

de justificação prévia. Em cumprimento à determinação do E. TJMT fora 

realizada audiência de justificação prévia no dia 21/01/2020, na qual foram 

ouvidos como informantes o Sr. Antonio Bendo e o Sr. Magno Alves 

Ferreira, bem como, fora realizada a oitiva do autor. É o sucinto relato do 

necessário. Decido. 1. Do pedido liminar Com efeito, nos termos do artigo 

561 do CPC, para a concessão da proteção possessória em caráter 

liminar, é necessário demonstrar a prova cabal da posse anterior sobre a 

área, dos atos de turbação ou esbulho praticados pelo requerido, a data 

do suposto esbulho ou turbação, bem como, a perda parcial ou total da 

posse. Pois bem, Compulsando detidamente os autos, entendo que os 

requisitos para o deferimento da medida liminar se encontram preenchidos. 

A exordial veio acompanhada de diversos recibos, notas fiscais, 

comprovantes de pagamentos, boletos, comprovantes de vacinação, 

imagens fotográficas e contas de energia elétrica são suficientes para 

demonstrar posse anterior sobre a área litigiosa, e ainda, consta no ID n.º 

19813701 um contrato firmado entre as partes que prevê determinada 

porcentagem dos imóveis rurais que compõe as matrículas n.º 728, 733, 

734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748 e 749, todas registradas 

perante o CRI desta Comarca. Além disso, os fatos aduzidos pela parte 

autora foram corroborados pelos informantes ouvidos na audiência de 

justificação prévia realizada, que confirmaram que prestaram serviços 

para o autor em diversas oportunidades, bem como, que a prestação dos 

serviços se deram na Fazenda Santa Rosa, que também era conhecida 

como Fazenda Titânio. Com isso, o requerente provou, à primeira vista, 

sua posse (art. 561, I, CPC), posto que os documentos que instruem os 

autos demonstram que este exercia a posse sobre a área, conclusão a 

que se chega a partir da análise dos documentos contidos nos autos, bem 

como, da oitiva dos informantes inquiridos na oralidade de justificação 

prévia. Pelo exposto, com tais considerações e após prévia justificação do 

autor, DEFIRO A LIMINAR, para o fim de determinar a imediata expedição 

do competente mandado de reintegração de posse para que o requerido 

seja retirado da área e se abstenha, até ordem judicial em contrário, da 

prática de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho que impeça ou 

vise a impedir, de qualquer forma, o livre e pleno exercício da posse do 

requerente sobre a área objeto da presente ação, sob pena de, na 

inobservância, o requerido incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitados ao valor da causa, sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência e demais ilícitos penais porventura caracterizados por suas 

condutas. Ademais, intime-se o requerente para que apresente 

impugnação à contestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARA FRASSON (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000465-88.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

KATIANE SOUZA DA LUZ REU: FERNANDA MARA FRASSON Vistos etc., 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada por KATIANE SOUZA DA 

LUZ em face de FERNANDA MARA FRASSON, ambas qualificadas nos 

autos. Pleiteia a autora o recebimento de indenização em virtude de 

acidente de trânsito que supostamente teria sido ocasionado por culpa 

exclusiva da requerida. Pugna pela concessão de tutela de urgência para 

que a requerida ressarça os danos materiais sofridos pela autora no 

importe de R$ 13.190,04 (treze mil e cento e noventa reais e quatro 

centavos). A inicial veio acompanhada por documentos. É o relatório. 

DECIDO Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, RECEBO a petição inicial. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte exequente (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a 
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benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso evidenciado 

que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, 

dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não 

houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em 

suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do 

direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No 

caso em análise, verifica-se que o pedido liminar da parte autora 

entrelaça-se com o mérito da demanda, impedindo, portanto, sua 

concessão, haja vista a necessidade de dilação probatória. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela perquiridos na exordial. Em 

prosseguimento ao feito, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do CPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após o manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação; não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá a requerida oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Em igual 

prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000411-25.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLEOMAR 

MONTEIRO Vistos etc., Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de CLEOMAR 

MONTEIRO, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive 

cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais 

foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por 

expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela parte requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, marca FORD, modelo RANGER 

CD XLS 4X2 3.0 TB-ELETR DIES. 4P, ano 2007/2008, chassi n.º 

8AFER13P18J116980, placa HSY-5212, cor PRATA e Renavam n.º 

939551330. Com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela parte devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a parte devedora 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAM. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EXECUTADO)

EDILSON ANTONIO MASTELARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 
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SA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000878-72.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA, VANDERLEI VIEIRA GARCIA 

EXECUTADO: EDILSON ANTONIO MASTELARO, DIUZA MARA BORGES 

MASTELARO Vistos etc., Defiro o petitório de ID n.º 26571514, para tanto, 

intime-se via Correios (AR) a depositária fiel COOPERLIRA ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA na pessoa de seus sócios Nei Saraiva dos Santos, Juliano 

Martins de Almeida e José Aparecido Charnoski para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, entreguem ou disponibilizem os grãos que lhe foram 

depositados judicialmente, conforme ID n.º 18010487 – págs. 15/16, sob 

pena da incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor da causa, sem prejuízo da responsabilização 

penal. Decorrido o prazo acima sem a entrega dos grãos, expeça-se ofício 

à Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Ministério Público Estadual para 

que apurem eventual cometimento do crime de apropriação indébita (art. 

168, § 1º, II do Código Penal), bem como, fixo multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BRUNO TASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000412-10.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FELIPE BRUNO 

TASSO Vistos etc., Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de FELIPE BRUNO TASSO, 

ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do 

contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram 

recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela parte requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, marca VOLKSWAGEN, modelo 

GOLF FLEX SPORTLINE 1.6 8V FLEX A/G, ano 2008/2009, chassi 

9BWAB01J294010465, placa NJL6269, cor BRANCA e Renavam nº 

984498036. Com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela parte devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a parte devedora 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAM. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005884-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO 1005884-60.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o presente processo, constato que a médica nomeada nos 

autos não aceitou a nomeação para realizar a perícia médica judicial, 

conforme o contido no ID nº 24180117. Assim, diante da necessidade de 

perícia médica, revogo a nomeação anterior e nomeio como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 13h40min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil. Os quesitos já foram apresentados pelas partes. Com a juntada do 

laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em 

igual prazo apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de 

preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 
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apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADI VALENTIM ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo nº. 1001750-53.2019.8.11.0040 Requerente: Sadi Valentim 

Zanatta Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos ETC, Intime-se o 

requerido para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca 

dos requerimentos e documentos acostados pelo requerente nos id`s. 

27644553, 27649246, 28176200 e 28176201, sob pena de concordância. 

Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007018-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA ADAMI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1007018-88.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Marta Moreira Adami, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Observo que o comprovante de endereço 

juntado aos autos é desatualizado (ID nº 24724116), uma vez que o 

referido comprovante é datado de 07/04/2017 e a presente ação foi 

protocolada em 08/10/2019. Logo, cabe à requerente emendar a inicial 

para trazer aos autos um comprovante de endereço atualizado, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço devidamente 

atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008581-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA CARGNE LUTTI (TESTEMUNHA)

ANGELO MOTA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

GERALDO VICENTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

ORLANDO LUIZ NICOLOTTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Carta Precatória nº 1008581-20.2019.811.0040 

VISTOS ETC, Designo audiência de inquirição das testemunhas para o dia 

18 de março de 2020, às 15h30. Comunique-se o Juízo Deprecante a data 

da audiência agendada. Após seu devido cumprimento, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens de estilo. Expeça-se o 

necessário. Requisite-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe 1000358-44.2020.811.0040 VISTOS ETC, Milton 

Zanatta manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando receber a quantia de 

R$ 23.589,87 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais com 

oitenta e sete centavos) oriunda da condenação do executado em pagar 

em favor do exequente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade ao trabalhador rural nos autos nº 8288-77.2013.811.0040 (Código 

105212). Requer a citação da autarquia executada, bem como, a 

concessão de gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Do 

cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a autarquia executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos apresentados 

pela parte exequente (ID nº 28368622), nos moldes do artigo 535, do 

Código de Processo Civil. “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” (...) Decorrido o 

prazo “in albis”, certifique-se. Após, expeça-se a competente guia 

requisitória de pagamento de pequeno valor – RPV, com posterior remessa 

dos autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, até a 

informação do pagamento pela autarquia executada. Havendo 
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impugnação, vistas à parte exequente por meio de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta. Empós, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000356-74.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Angela Maria Lopes manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, qualificados nos autos. 

Antes de apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que a 

requerente não juntou aos autos o instrumento de procuração. Logo, por 

se tratar de cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, deve 

o exequente cumprir o disposto no art. 1° da ORDEM DE SERVIÇO N.° 

01/2019-DF, que preconiza: “Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 

Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões) na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento”. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar a procuração, sob pena de indeferimento da exordial. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO DE MARIA DA COSTA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE PRESSER OAB - MT26156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1000357-59.2020.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Socorro de Maria da Costa 

Silva Rodrigues, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Antes de apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que a 

requerente não acostou à inicial um comprovante de endereço 

devidamente atualizado em seu nome, documento indispensável à 

propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente um 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007114-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007114-06.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAURICIO BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos ETc, Antes de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, intime-se 

a parte autora por meio de seu advogado para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos documentos que entender pertinentes 

para a comprovação da hipossuficiência financeira (holerites, 

comprovação de renda, etc), sob pena de indeferimento da benesse (§2°, 

do art. 99 do CPC). Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GALHEGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1000032-84.2020.811.0040 VISTOS ETC, 

Alberto Galhego Junior ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

almejando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Cite-se a autarquia requerida para responder a demanda, no 

prazo legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código 

de Processo Civil. Com ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, 

intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. 

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

05 (cinco) dias o envio da documentação completa do requerimento 

administrativo formulado pela parte autora, bem como, informações a 

respeito do benefício pleiteado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008605-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SATURNINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe 1008605-48.2019.811.0040 VISTOS ETC, Valdir 

Saturnino da Silva manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando receber a 

quantia oriunda da condenação do executado em pagar em favor do 

exequente um benefíc io prev idenciár io  nos autos n º 

3394-97.2009.811.0040 (Código 53075). Requer a citação da autarquia 

executada. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. 

Do cumprimento de sentença Cite-se/intime-se a autarquia executada 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a presente ação, 

nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil. “Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I 
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- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” (...) 

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se. Havendo impugnação, vistas à 

parte exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar resposta. Empós, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006346-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe nº 1006346-17.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Analisando o presente feito, constato que a médica nomeada nos autos 

não aceitou a nomeação para realizar a perícia médica judicial, conforme o 

contido no ID nº 24172410. Destarte, diante da necessidade de perícia 

médica, revogo a nomeação anterior e nomeio como perito o Dr. Fabio 

Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 14h30min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, 

§ 1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil. Os quesitos já foram apresentados pelas partes. Com a juntada do 

laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus assistentes técnicos em 

igual prazo apresentar seus respectivos pareceres, sob pena de 

preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, certifique-se o necessário. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 30 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado 

pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 5902-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉVERTON DAL MOLIN, MUNICÍPIO DE SORRISO 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR MITSUO MIURA - 

OAB:65559

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA ÉVERTON 

DALMOLIN, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls.583/591, sendo que o valor de R$ 413,40 

refere-se as custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38675 Nr: 1442-54.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMIN. DE 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, MARIA EMILIA ARRUDA - OAB: 

11342-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DANIEL - 

OAB:9173-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007117-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007117-58.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JOSE BERNARDO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, José Bernardo da Silva ajuíza o presente 

“Cumprimento de Sentença Provisório” em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS almejando a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez reconhecida por sentença nos autos da ação 

n° 7298-52.2014.811.0040, Código 116261, atualmente em Instância 

Superior somente para reexame necessário, uma vez que, não houve 

interposição de recurso por ambas às partes. Em apertada síntese, aduz 

que até o momento não houve por parte do executado a implantação do 

benefício, conforme extrato do CNIS que acompanha a peça de ingresso. 

Postula a concessão da gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código 

de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 
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indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Do cumprimento de sentença O cumprimento 

provisório de sentença está disposto no art. 520 e ss do CPC, portanto, 

admissível. No caso dos autos, a exequente cumpriu os ditames dos 

incisos do mencionado dispositivo, pois, a ação de conhecimento não 

tramitou na modalidade eletrônica, verbis: “Art. 522. O cumprimento 

provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo 

competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição 

será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja 

autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de 

interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações 

outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - 

facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias 

para demonstrar a existência do crédito. Tratando-se de crédito de 

natureza alimentar (inciso I, do art. 521 do CPC), dispenso a caução 

judicial prevista no inciso IV, do art. 520 do CPC. Destarte, intime-se o 

executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a 

pretensão da exequente (§1°, do art. 520 c/c art. 535, ambos do CPC), 

bem como, oficie-se Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, para, em igual prazo, IMPLANTAR o benefício de 

aposentadoria por invalidez ou comprovar sua implantação em favor da 

exequente, sob pena de multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), consoante previsão do §1°, do art. 536 do mesmo Codex. Decorrido 

o prazo “in albis”, certifique-se. Havendo impugnação, vistas à exequente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob 

pena de preclusão. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008507-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIRGILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008507-63.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ANTONIO CARLOS VIRGILIO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Antonio Carlos Virgilio da 

Silva ajuíza o presente “Cumprimento de Sentença Provisório” em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS almejando a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez reconhecida por sentença nos 

autos da ação n° 4765-57.2013.811.0040, Código 101858, atualmente em 

Instância Superior para exame de recursos apresentados por ambas às 

partes. Em apertada síntese, aduz que até o momento não houve por parte 

do executado a implantação do benefício, conforme extrato do CNIS que 

acompanha a peça de ingresso. Postula a concessão da gratuidade da 

justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da 

gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, 

§§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Do 

cumprimento de sentença O cumprimento provisório de sentença está 

disposto no art. 520 e ss do CPC, portanto, admissível. No caso dos autos, 

a exequente cumpriu os ditames dos incisos do mencionado dispositivo, 

pois, a ação de conhecimento não tramitou na modalidade eletrônica, 

verbis: “Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido 

por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo 

eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das 

seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada 

pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão 

exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito 

suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de 

habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais 

consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. 

Tratando-se de crédito de natureza alimentar (inciso I, do art. 521 do CPC), 

dispenso a caução judicial prevista no inciso IV, do art. 520 do CPC. 

Destarte, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, impugnar a pretensão da exequente (§1°, do art. 520 c/c art. 535, 

ambos do CPC), bem como, oficie-se Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, para, em igual prazo, IMPLANTAR o benefício 

de aposentadoria por invalidez ou comprovar sua implantação em favor da 

exequente, sob pena de multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), consoante previsão do §1°, do art. 536 do mesmo Codex. Decorrido 

o prazo “in albis”, certifique-se. Havendo impugnação, vistas à exequente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob 

pena de preclusão. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008483-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008483-35.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JULINHO DELALIBERA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Julinho Delalibera ajuíza o presente “Cumprimento de 

Sentença Provisório” em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS almejando a implantação do benefício de auxílio doença reconhecida 

por sentença nos autos da ação n° 2484-07.2008.811.0040, Código 

45549, atualmente em Instância Superior para exame de recursos 

apresentados por ambas as partes, recebido, todavia, tão somente com 

efeito devolutivo. Em apertada síntese, aduz que até o momento não houve 

por parte do executado a implantação do benefício, conforme extrato do 

CNIS que acompanha a peça de ingresso. Postula a concessão da 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Do 

cumprimento de sentença O cumprimento provisório de sentença está 

disposto no art. 520 e ss do CPC, portanto, admissível. No caso dos autos, 

a exequente cumpriu os ditames dos incisos do mencionado dispositivo, 

pois, a ação de conhecimento não tramitou na modalidade eletrônica, 

verbis: “Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido 

por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo 

eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das 

seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada 

pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão 

exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito 

suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de 

habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais 

consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. 

Tratando-se de crédito de natureza alimentar (inciso I, do art. 521 do CPC), 

dispenso a caução judicial prevista no inciso IV, do art. 520 do CPC. 

Destarte, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, impugnar a pretensão da exequente (§1°, do art. 520 c/c art. 535, 

ambos do CPC), bem como, oficie-se Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, para, em igual prazo, IMPLANTAR o benefício 

de aposentadoria por invalidez ou comprovar sua implantação em favor da 

exequente, sob pena de multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), consoante previsão do §1°, do art. 536 do mesmo Codex. Decorrido 

o prazo “in albis”, certifique-se. Havendo impugnação, vistas à exequente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob 

pena de preclusão. Empós, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007119-28.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007119-28.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE BERNARDO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos ETC, José Bernardo da Silva ajuíza “Ação de Indenização 

por Dano Moral” contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados na inicial. Relata que moveu ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade em face do requerido, 

autos nº 7298-52.2014.811.0040, com sentença procedente para 

concessão do benefício. Narra que no cumprimento de sentença o INSS 

renunciou o prazo para oposição de recurso, contudo, deixou de cumprir 

a ordem judicial de implantação da aposentadoria por invalidez e o 

exequente continuou recebendo o auxílio-doença concedido em virtude da 

antecipação de tutela. Pugnou, ainda, a concessão da gratuidade da 

justiça e a prioridade na tramitação do feito de acordo com a Lei n° 

10.741/03. É o necessário. Decido. 1. Do pedido indenizatório. No caso 

dos autos a possibilidade de apreciação e julgamento do pedido por parte 

deste juízo encontra óbice na incompetência absoluta da Justiça Estadual 

para processar e julgar pleito indenizatório quando o réu tratar-se do INSS, 

autarquia federal, a rigor do artigo 109, § 3° da Carta Magna, verbis: “Art. 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) § 3º Lei poderá 

autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019)” Entretanto, no caso dos autos, verifico 

que o autor não postula benefício previdenciário, mas apenas indenização 

extrapatrimonial pela ausência de implantação de seu benefício, não se 

enquadrando, portanto, na exceção prevista no § 3º do art. 109 da CF/88, 

pelo que resta configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual 

para julgamento da causa. A propósito: APELAÇÃO CIVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. A 

matéria discutida nos autos não diz respeito a natureza 

previdenciária/acidentária e sim, de responsabilidade civil, pois se trata de 

ação de reparação de dano moral, movida pelo segurado, que alega 

prejuízos quando da cessação de benefício. Assim, considerando que o 

pedido é de indenização decorrente de ato praticado pela autarquia, a 

competência julgamento do recurso é do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O E. TRF DA 4ª REGIÃO. 

(Apelação Cível Nº 70077573996, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 30/05/2018). 

(TJ-RS - AC: 70077573996 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, 

Data de Julgamento: 30/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 13/06/2018) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compete à 3ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região (suscitada), integrante da sua 2ª 

Seção, julgar causa cujo pedido principal é a condenação do INSS ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, devido ao 
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cancelamento administrativo do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

(TRF-4 - CC: 50279891420184040000 5027989-14.2018.4.04.0000, 

Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 23/08/2018, 

CORTE ESPECIAL) Assim sendo, uma vez que a regra de competência 

estabelecida no art. 109, § 3° da Carta Magna de 1988 é absoluta, a 

declaração da incompetência deve ser procedida de ofício em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independente de exceção, nos termos do art. 

64, § 1º, do NCPC, verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, 

será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º. A 

incompetência absoluta pode alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, e deve ser declarada de ofício”. Pelo exposto DECLARO, ex 

officio, a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Estadual para processar 

e julgar a presente demanda no que concerne ao pedido de indenização 

por danos morais, com fundamento no art. 109, § 3º da Constituição 

Federal/1988. Rematam-se os autos à Vara Federal da Subseção 

Judiciária de Sinop-MT. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006183-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ JOSE GONCHOROSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006183-03.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DENIZ JOSE GONCHOROSKI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Deniz José Gonchoroski ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

as atividades laborativas, pois, em 23/03/2019, quando se deslocava para 

o trabalho, o foi vítima de acidente de trânsito, vindo a fraturar o Rádio 

Distal Esquerdo, CID 62.5 - Fratura do polegar. Narra que recebeu o 

benefício administrativamente até 22/08/2019, quando o pedido de 

prorrogação foi negado pela autarquia ré. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 
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assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008343-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008343-98.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JOAO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Registro que o presente feito se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 534 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, nos moldes do artigo 

535 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 535. A Fazenda Pública será 

intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade 

da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.” (...) Decorrido o 

prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório/RPV. 

Havendo impugnação, vistas ao exequente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta. De outra banda, diante da 

informação da parte autora quanto ao descumprimento da ordem judicial 

pela autarquia, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ – 

Agência de Atendimento de Demandas Judiciais para, no prazo de 10 

(dez) dias, implantar ou comprovar a implantação do benefício, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de 

incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008792-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008792-56.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE REU: MECANIL INDUSTRIA E 

COMERCIO EIRELI VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza 

da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) 

registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das 

custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte 

devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento 

de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando 

consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade 

de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do 

CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 

6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002370-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ONEI JOSE CARLOTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002370-65.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: ONEI JOSE CARLOTT Vistos ETC, O Município de Sorriso/MT 

ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Onei José Carlott, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte exequente noticiou 

ID:26044932 o parcelamento do débito, bem como requereu a suspensão 

do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Ante o exposto, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

noticiado ao ID: 26044932, celebrado entre às partes. Em consequência, 

com fundamento nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário 

Nacional, determino a SUSPENSÃO do feito até a liquidação integral da 

dívida (15/11/2021). Após o decurso do prazo, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do pactuado, sob pena de extinção. Certifique-se e 

venham-me conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso – MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008814-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO APARECIDO ROVEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008814-17.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ELIANDRO APARECIDO ROVEDA EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IPIRANGA DO NORTE Vistos ETC, Registro que o presente feito se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, 

§ 1º e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte devedora 

por meio de seu advogado para pagar a quantia devida descrita nos 

cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do acréscimo da multa 

de 10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC e, em caso de não pagamento 

espontâneo, fica desde logo autorizado expedição de mandado de 

penhora e avaliação de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 

3° do mesmo diploma. Decorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, os executados poderão no prazo legal apresentar 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Código 

de Processo Civil. Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem 

como, de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da devedora, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

atualização do débito requerendo o que entender de direito, vindos os 

autos posteriormente conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 28 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005351-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe nº 1005351-67.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Prestadas as 

informações necessárias, devolvo os autos à secretaria para as devidas 

providências. Cumpra-se integralmente a decisão monocrática proferida 

pelo DD. Des. Márcio Vital (id. 20621491). Intime-se. Sorriso/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005321-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DE OLIVEIRA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe n° 1005321-03.2017.8.11.0040 Requerente: Gilvan de Oliveira 

Santiago Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS 

ETC, Gilvan de Oliveira Santiago ajuizou a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando o restabelecimento do benefício auxílio-doença em decorrência 

de acidente de trabalho e a condenação do requerido à concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Alegou ser segurado da 

Previdência Social, bem como, incapacitado para atividades laborativas em 

razão de acidente de trabalho ocorrido em 26/11/2016, com fratura de 4 

(quatro) costelas, lesão na coluna, tórax e trauma no ombro esquerdo 

(CID10: S22 - fratura de costelas, CID10: S20 Traumatismo do tórax, 

CID10: Traumatismo superficial envolvendo cabeça e pescoço e CID10: 

M54 Dorsalgia), sendo-lhe concedido pela autarquia ré o benefício de 

auxílio-doença até 04/04/2017. Narrou que em 17/04/2017 a perícia médica 

do trabalho obstou seu retorno às atividades laborativas por considerá-lo 

inapto, motivo pela qual requereu novamente junto ao INSS a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, negado, no entanto, ao 

argumento da ausência de incapacidade do segurado. Asseverou, 

todavia, que os laudos médicos e exames apontam estar incapacitado 

definitivamente para o trabalho, fazendo jus aos benefícios postulados na 

peça de ingresso. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 

10295244 concedeu liminarmente o benefício de auxílio-doença. Em 

contestação (id. 10556903), o requerido arguiu os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de incapacidade do 

requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o fim 

de atestar a incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou 

quesitos. Em réplica (id. 10964543), o requerente rebateu os argumentos 

articulados pela autarquia ré, oportunidade em que apresentou quesitos. A 

decisão id. 11132525 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 

17759100. A parte autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18079756). O 

requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 19998570 É o 

necessário. Decido. Com narrado, postula o requerente a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença em razão de 

acidente de trabalho ocorrido em 26/11/2016, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão 

da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa decorrente 

de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação, 

impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao segurado sua 

subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. In casu, a prova 
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pericial (id. 17759100) não concluiu pela total incapacidade da parte autora 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No histórico 

do exame pericial, a expert observou: “No dia 19/04/2018, às 13:00 horas, 

no Fórum da Comarca de Sorriso -MT, realizei a perícia médica do Sr 

Gilvan de Oliveira Santiago, com 39 anos, amasiado e residente em Sorriso 

-MT. Refere ter ensino fundamental incompleto, tem 5 filhos e mora com 

uma delas e a companheira . Comprova as seguintes atividades laborais 

em carteria de trabalho (doc anexo): coletor de lixo, trabalhador 

agropecuário, frentista e repositor de mercadoria em supermercado 

(agosto de 2016 ainda registrado). Solicitou beneficio auxílio -doença do 

INSS em 19/06/2017, que foi indeferido por não constatação de 

incapacidade laborativa (doc anexo). Recebeu o beneficio de outubro de 

2017 a julho de 2018, por decisão judicial (doc anexo).” Aos quesitos do 

autor, respondeu a médica perita: “(...) 2 - Tendo em vista que o 

requerente está incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado, em 

razão do cid10: S22 – fratura de costelas, CID10 S20 – traumatismo do 

tórax, cid10 traumatismo superficial envolvendo cabeça e pescoço e cid10 

M54 – dorsalgia, informar o ilustre perito se a doença diagnosticada 

impossibilitava a atividade laborativa do requerente no período? Justifique. 

Resposta: Não ha comprovação de doença incapacitante no momento do 

presente exame medico pericial. (d.g.n) 3- Devido aos traumas 

apresentados, quando da fratura de costelas, e outros consequentes do 

acidente, quais os sintomas e consequências o requerente apresenta 

(apresentou) em relação a doença diagnosticada? Resposta: O autor 

refere ter dor lombar e dificuldade para caminhar. O exame fisico não 

demonstrou outras alterações, além da queixa de dor à palpação e 

mobilização da coluna. (d.g.n) (...) 7- Considerando que o requerente 

exercia, antes do acidente, a função de repositor de mercadorias, 

agachando -se e levantando -se constantemente, tendo inclusive que 

carregar peso, fazer força, o ilustre perito poderia informar se este 

conseguira realizar referidas atividades com as lesões apontadas? 

Resposta: Não ha comprovação de doença incapacitante no momento do 

presente exame medico pericial. (d.g.n) 8- O requerente expos que tem 

dificuldade ate para caminhar, sendo fortes dores no peito e nas costas, e 

ate hoje faz uso do colete cervical diariamente. Deste modo, informe o 

ilustre perito se quadro sera permanente, e se poderá ocorrer o 

agravamento do mesmo, se o requerente voltar a exercer atividades que 

lhe sobrecarreguem a coluna. Resposta: Não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial. (d.g.n) 9- 

Foi informado em exordial que a orientação medica é para que o autor 

fique o tempo todo deitado, e que devera passar por sessões de 

fisioterapia. Pode o ilustre perito informar se este é o procedimento 

adequado para o tratamento das moléstias acometidas pelo requerente. 

Resposta: A referida orientação pode ser feita logo apos uma fratura de 

vertebra, mas por tempo determinado, ate consolidação da fratura. (d.g.n) 

10 - Existe incapacidade laborativa no momento? Resposta: Não. (d.g.n) 

(...) 13 - É caso para aposentadoria por invalidez? Resposta: Não. (d.g.n) 

16 - Em sendo a periciada ajustada em suas funções, quais as restrições 

sugeridas e/ou indicadas? Resposta: Não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial. (d.g.n) A 

mesma resposta ao quesito anterior “não ha comprovação de doença 

incapacitante no momento do presente exame medico pericial” foi utilizada 

na sequencia nas respostas aos quesitos nºs 18 e 19. 20 - A pericianda é 

considerado incapaz para atividades da vida diária? Resposta: Não. 

(d.g.n) 21 - Ha necessidade da assistência de terceiros para atos da vida 

diária? Resposta: Não. Aos quesitos do requerido, respondeu a Senhora 

Perita: 1- Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado 

de saúde do(a) autor(a)? Resposta: Gilvan Oliveira Santiago, 39 anos. 

Apresenta historia de fratura de vertebra toraco - lombar, em novembro de 

2016, decorrente de queda de mesmo nível, tratada conservadoramente 

na ocasião, com medicação , fisioterapia e uso de colete cervical. Ao 

exame físico não apresentou alterações exceto queixa de dor à palpação 

e à mobilização da coluna. (d.g.n) 2- Qual a atividade laborativa habitual 

do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: 

comprova atividades laborais de coletor de lixo, trabalhador agropecuário, 

frentista e repositor de mercadoria. Esta registrado. 3 - Diga o Sr Perito se 

a atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Esforço moderado. Repositor de mercadoria: recebe, 

requisita, estoca, confere quantidade de mercadorias, organiza os 

produtos na loja, repõe mercadorias, coloca etiquetas nas prateleiras, 

abre embalagens, fraciona mercadorias. 4- Diga o Sr Perito se a parte 

autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como 

sinais de exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: 

Sim. apresenta calosidade nas mãos e sinal de exposição solar intensa 

nos pés. (d.g.n) 5- Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Apresenta historia de fratura de vertebra toraco -lombar, em novembro de 

2016, decorrente de queda de mesmo nível , tratada conservadoramente 

na ocasião, com medicação , fisioterapia e uso de colete cervical. Ao 

exame fisico não apresentou alterações exceto queixa de dor à palpação 

e à mobilização da coluna. Não comprova incapacidade atual. (d.g.n) (...) 

9- Caso a resposta ao quesito n o 5 seja afirmativa diga o Sr Perito se a 

patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Resposta: A patologia encontra-se em 

estabilizada. (...) 11 - Diga o Sr Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Não. 

(d.g.n) (...) Em conclusão, apontou a médica perita: “CONCLUSÃO 

Considero que o autor não comprova incapacidade laboral no momento do 

presente exame medico pericial. Não foram apresentados exames 

complementares que comprovem lesão ou doença atual.” (d.g.n) Como se 

observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. A perita judicial ainda apontou que o segurado poderia 

estar até mesmo trabalhando, conforme resposta ao quesito n° 4 da 

autarquia ré, verbis: “4 - Diga o Sr Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nas mãos, etc. Resposta: Sim. apresenta 

calosidade nas mãos e sinal de exposição solar intensa nos pés”, quesito 

sequer objetivamente impugnado pelo autor na manifestação id. 18079756. 

(d.g.n.) Desta feita, não comprovado o requisito da incapacidade para 

atividade laborativa que garanta ao autor sua própria subsistência, nos 

termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é 

devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize 

temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz jus à 

aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio 

acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. 2. Não há nos autos demonstração de incapacidade para o 

trabalho no período compreendido entre o requerimento administrativo, o 

ajuizamento da ação e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o 

sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às 

conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o 

condão de desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” 

(TRF-3 - AC: 00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentada pelo autor, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade do segurado 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 
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IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido." (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se 

falar em Laudo Pericial genérico e lacônico, porquanto, ao contrário do 

defendido pelo segurado, a perícia é abundantemente preenchida de 

informações específicas que remetem à conclusão da total ausência de 

incapacidade do segurado. Destarte, a complementação do Laudo Pericial 

por meio das respostas aos novos quesitos formulados pelo requerente 

se revela totalmente desnecessária. Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo 

médico Pericial id. 18079756. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar id. 10295244. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro 

no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

29 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005849-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDERLE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

PJe nº. 1005849-37.2017.811.0040 Requerente: Carla Anderle 

Albuquerque Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Carla Anderle Albuquerque ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS almejando a condenação do requerido à concessão do 

beneficio de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser 

filiada à Previdência Social, bem como, totalmente incapacitada para o 

trabalho em razão das seguintes enfermidades: hérnia de disco, síndrome 

de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e obesidade mórbida, as 

quais mediante esforço físico causam demasiado cansaço, fadiga, falta de 

ar e desconforto. Asseverou que em razão das moléstias postulou a 

concessão do benefício de auxílio-doença em 15/05/2017, negado pela 

autarquia requerida, ao fundamento da ausência de comprovação da 

incapacidade laborativa da segurada. Aduziu, todavia, que a incapacidade 

para as atividades laborativas permanece. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 10760037 concedeu liminarmente o benefício 

auxílio-doença. Em contestação (id. 11161014), o requerido arguiu os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento da ausência de 

incapacidade da requerente, bem como, a necessidade de perícia médica 

judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. Juntou 

documentos e formulou quesitos. Em réplica (id. 11424183), a autora 

rebateu os argumentos articulados pelo requerido, bem como, apresentou 

quesitos. A decisão id. 11666055 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 

17998412. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18577374). O requerido 

quedou-se silente, consoante certidão id. 20176213. É o necessário. 

Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; In casu, a carência mínima legal para a 

concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida pela 

segurada, conforme se observa do extrato do CNIS (id. 11161031), bem 

como a autarquia ré sequer contestou tal questão. No tocante à 

incapacidade laborativa, a prova pericial (id. 17998412) não concluiu pela 

total incapacidade da parte autora para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. Ao exame físico, apontou a expert: “A pericianda 

se encontra hidratada, eupneica, consciente, orientada, afebril, com fala, 

visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto 

cuidado preservado. Orientada no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativa, com respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. 

Pensamento de curso, forma e conteudo normais. Sem alterações 

cognitivas. Sem alteração da memória ou do raciocínio. Estável 

emocionalmente. Coluna vertebral sem deformidades e com mobilidade 

compatível com a obesidade. Obesidade com IMC=52.” Indicou a existência 

e exames complementares: “1- Ressonância magnética de coluna 

Torácica 17/01/2017:- Desidratação incipiente difusa dos discos 

intervertebrais dorsais inferiores; - Múltiplos pequenos nódulos de Schmori 

nos platôs vertebrais apostos dorsais inferiores; - Discreta irregularidade 

e alteração de sinal do aspecto anterior dos platôs vertebrais apostos de 

D11-D12, sugerindo alterações discogênicas tipo Modic II (infiltração 

gordurosa). –Mínimo abaulamento discal difuso de D10-D11 e D11-D12, 

indentando discretamente a face ventral do saco dural, sem evidencias de 

conflitos neuras ou redução significativa da amplitude dos forames 

neurais correspondentes. 2- Ressonância magnética de coluna lombo 

sacra 17/01/2017: - Irregularidades do istmo da lâmina posterior direita de 

L5 devendo representar espondilólise, sem evidencia de anterolistese 

significativa. Para melhor avaliação da integridade óssea, à critério clinico 

correlacionar com tomografia. - Desidratação incipiente difusa dos discos 
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intervertebrais lombares. - Múltiplos pequenos nódulos de Schmori nos 

platôs vertebrais lombares estudados. – Discreto abaulamento discal 

difuso de L1-L2, indentando minimamente a face ventral do saco dural, 

sem evidencias de conflitos neuras ou redução significativa da amplitude 

dos forames neurais correspondentes.” Aos quesitos da segurada, 

respondeu a perita judicial: 1 - a autora é portadora de algum tipo de 

deficiência, moléstia ou sequela? Qual? Resposta: Apresenta alterações 

degenerativas de coluna vertebral sem compressão de raizes nervosas e 

obesidade. Refere que aguarda agendamento da cirurgia bariátrica pela 

UNIMED. Ao exame físico pericial apresenta-se com IMC de 52 e não 

apresenta limitações funcionais patológicas. (g.d.n) 2 - Em caso de 

positivo, se é possível precisar a data inicial da lesão/trauma, bem como, 

os fatos/fatores que possam ter gerado o mesmo? Resposta: janeiro de 

2017 comprova com exames as alterações degenerativas de coluna 

vertebral sem compressões nervosas. (...) 4 - Se a doença/trauma/lesão 

encontra-se em fase evolutiva ou estabilizada? Resposta: não comprova 

agravamentos. (g.d.n) 7 - Qual a atividade laborativa da autora? Quais as 

funções exercidas pela mesma? Resposta: refere ser fotografa. 8 - Diga a 

Sra. Perita, se a autora encontra-se com aptidão física para o retorno das 

suas atividades de trabalho? Resposta: sim. (g.d.n) Aos quesitos do INSS, 

respondeu a expert: (...) 3-Diga a Sra. perita, se a atividade declarada 

requer a realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou 

intensa ? Resposta: sem esforço físico. (g.d.n) (...) 5 - Diga Sra. perita se 

o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? Causou incapacidade? 

Resposta: Apresenta alterações degenerativas de coluna vertebral sem 

compressão de raizes nervosas e obesidade. Refere que aguarda 

agendamento da cirurgia bariátrica pela UNIMED. Ao exame físico pericial 

apresenta-se com IMC de 52 e não apresenta limitações funcionais 

patológicas. (g.d.n) 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a 

Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

comprovação por exame complementar? Resposta: clinicamente e com 

exames complementares. (...) 8 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do inicio da 

incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? Caso 

positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a 

provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, especialmente se a 

data do inicio da enfermidade não coincide com a data do inicio da 

incapacidade. Resposta: Não apresenta incapacidade para exercer a 

função laboral habitual referida pela autora como fotografa autonoma. 

(g.d.n) 9- Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita 

se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) 

ou estabilizada(residual)? Resposta: não comprova agravamentos. (...) 

11- Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as 

atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não apresenta 

incapacidade para exercer a função laboral habitual referida pela autora 

como fotografa autonoma. A mesma resposta ao quesito anterior “Não 

apresenta incapacidade para exercer a função laboral habitual referida 

pela autora como fotografa autônoma” também foi utilizada nas respostas 

aos quesitos n°s 12, 13, 16 e 17. (...) Em conclusão, asseverou a médica 

perita: “CONCLUSÃO A pericianda, a Sra. Carla Anderle Albuquerque com 

23 anos de idade tem ensino médio completo e trabalha como fotógrafa 

autonoma. Contribuiu ao INSS como individual de setembro de 2015 a 

outubro de 2017. Apresenta alterações degenerativas de coluna vertebral 

sem compressão de raizes nervosas e obesidade. Refere que aguarda 

agendamento da cirurgia bariátrica pela UNIMED. Ao exame físico pericial 

apresenta-se com IMC de 52 e não apresenta limitações funcionais 

patológicas. Considero a autora sem incapacidade para exercer a função 

laboral habitual referida pela autora como fotografa autonoma.” (g.d.n) 

Como se observa, o laudo pericial não concluiu pela plena e permanente 

incapacidade da parte autora para atividades laborais como sustentado na 

peça de ingresso. Aliás, a perita judicial ainda anotou na resposta ao 

quesito n° 7 que a atividade declarada pela segurada é de “fotografa 

autônoma”, a qual segundo a expert não requer esforço físico, consoante 

resposta ao quesito n° 3 do INSS, assim como que a autora não se 

apresenta incapacitada para suas atividades laborativas, conforme 

respostas aos quesitos n°s 12, 13, 16 e 17 da autarquia ré. Nessa toada, 

colhe-se do caderno processual que a real atividade da autora informada 

na pericial judicial como de “fotografa autônoma” também se revela 

totalmente divergente daquela narrada na peça de ingresso, qual seja, 

“serviços gerais”. Desta feita, não comprovado o requisito da 

incapacidade para atividade laborativa que garanta à autora sua própria 

subsistência, nos termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de 

auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que 

inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz 

jus à aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. 2. Não há nos autos demonstração de 

incapacidade para o trabalho no período compreendido entre o 

requerimento administrativo, o ajuizamento da ação e a realização do 

exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita 

ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito 

nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo 

apresentado .  4 .  Ape lação  desprov ida . ”  (TRF-3  -  AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela autora, pois, tantos os quesitos como os 

demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de forma clara, 

objetiva e conclusiva para o fim de atestar a total capacidade da segurada 

para atividades laborativas. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 18577374. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar id. 10760037. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 
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1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face 

à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, 

do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006955-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA ESPINDOLA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo PJE 100695-97.2018.8.11.0040 Requerente: Edina Espindola 

Campos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS 

ETC, Edina Espindola Campos postulou a desistência da presente Ação 

Previdenciária ao argumento de que o requerido implantou o benefício de 

aposentadoria por invalidez objeto da ação discutida nos autos n° 

10122-81.2014.811.0040, Código 120034. (id. 19795224), conforme carta 

de concessão do benefício acostada à petição. Juntou documentos (id. 

19795556). É o necessário. Decido. Como relatado, o pedido de 

aposentadoria por invalidez postulado presente lide foi cumprindo pelo 

requerido nos autos Código 120034, razão pela qual nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a homologação do pedido de 

desistência da demanda é medida que se impõe na espécie, verbis: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII – homologar a desistência 

da ação”. (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Revogo a liminar id. 16753357. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que 

fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma 

do art. 98, §3°, do mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. 

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001436-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MEIRE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Processo nº 1001436-44.2018.8.11.0040 Requerente: Leila Meire Custódio 

de Matos de Jesus Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Leila Meire Custódio de Matos de Jesus ajuizou a presente 

“Ação Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da 

Previdência Social, bem como, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho, pois, acometida das seguintes moléstias: múltiplos cistos 

perineurais bilaterais, associado ao quadro de lombalgia crônica, e, 

astralgia joelho direito. Verberou que em razão das enfermidades sofridas 

requereu em 21/09/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 

620.233.625-0), contudo, negado pela autarquia ré, ao argumento da não 

constatação da incapacidade laborativa da segurada. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. Em contestação (id. 13484587), o requerido arguiu os efeitos 

da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. Como preliminar, a 

ausência de interesse da autora, ao fundamento do não comparecimento 

da segurada à perícia médica, devendo, portanto, ser extinto o feito sem 

resolução de mérito. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, 

frente à ausência de incapacidade laborativa da requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica id. 13859280, a autora rebateu os argumentos articulados pelo 

requerido em defesa, assim como apresentou seus quesitos para a perícia 

judicial. A decisão id. 14020124 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, no entanto, não enfrentou a preliminar suscitada pelo 

requerido de ausência de interesse processual. Acolheu, ainda, o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial juntado no id. 18250734. A autora manifestou concordar com o 

Laudo (id. 18604740). O requerido quedou-se silente, consoante certidão 

id. 20204893. É o necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente 

instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, portanto, 

desnecessária a produção de outras provas, senão daquelas já coligidas 

aos autos. Entretanto, havendo questão processual ou preliminar ainda 

não analisada, imperioso seus exames antes de se avançar ao mérito ad 

causam, sobretudo, a evitar futura alegação de nulidade da sentença ou 

do processo. 1. Do interesse processual Em preliminar, o requerido arguiu 

a ausência de interesse processual da autora, aduzindo, em suma, não ter 

a segurada comparecido à perícia médica administrativa. A preliminar não 

prospera. Isso porque, o indeferimento do pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença formulado pela autora ocorreu em razão da 

“não constatação da incapacidade laborativa”, conforme comunicação de 

decisão id. 12357657, e não em razão do não comparecimento da 

segurada à perícia médica do INSS, conforme sustentado pela autarquia 

ré. Logo, diante da negativa da autarquia federal à concessão do 

benefício de auxílio-doença na via administrativa por entender não haver 

incapacidade laboral da segurada postulante, não há que se falar em 

ausência de interesse processual. Afasto, pois, a preliminar. 2. Mérito 

Como relatado, postula a autora a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto no art. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o 

período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições 

mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 

25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Nesse passo, os documentos 

acostados aos autos comprovam que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido anteriormente o 

benefício de auxílio-doença entre 11/11/2014 a 10/12/2014 e 22/02/2015 a 

29/03/2015 (NB`s 6085203768 e 6095967132), negado, todavia, a partir 

de 21/09/2017 (NB 620.233.625-0). Quanto à incapacidade laborativa da 

autora, a prova técnica é incontestável. O laudo pericial realizado por 

médica nomeada pelo juízo (id. 18250734) consignou que a parte autora 

está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E PERMANENTEMENTE em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. No histórico da perícia 
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judicial, apontou a expert: “I – HISTÓRICO 1.1. Da Petição inicial. O 

Requerente inicia AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO –DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ contra o 

Requerido. 1.2 Relato do Autor . O requerente relatou início de dor há 20 

anos . Relatou que tralhava como cozinheira/empregada doméstica. O 

Requerente queixa-se dor incapacitante e de alta intensidade em região 

toracolombar com irradiação para membros inferiores. Nega sucesso com 

tratamento realizado - medicamentos e fisioterapia. Realiza 

acompanhamento ambulatorial . Nega etilismo/tabagismo . Escolaridade: 

semianalfabeta . Casada, quatro filhos . Realiza suas atividades do dia a 

dia com auxílio de terceiros.” No exame físico, relatou: “II - EXAME FÍSICO 

GERAL O periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no 

tempo e espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e 

eupnéico. Paciente deambula com importante claudicação. Sem dor 

referida à palpação de coluna cervical/toracolombar. Ruim perfusão 

periférica de membros inferiores, panturrilhas livres, edema 2/4 . 

Mobilidade diminuída da coluna cervical/toracolombar com amplitude 

diminuída em extensão, flexão, inclinação lateral e rotação. Exame 

neurológico evidencia sensibilidade preservada e força muscular diminuída 

em membros inferiores bilateralmente.” Informou também a médica perita a 

apresentação de exames complementares: “III – EXAMES 

COMPLEMENTARES 2018 – Ressonância magnética de coluna lombar: 

Protrusão discal intervertebral L5 -S1. Abaulamento discal intervertebral 

L4 -L5/ L3 -L4. Degeneração interfacetaria L3 -L4. Discopatia 

degenerativa difusa do segmento lombar.” Aos quesitos, respondeu a 

expert: 1). Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual 

estado de saúde do (a) autor (a)? Resposta: LEILA MEIRE CUSTODIO DE 

MATOS DE JESUS, 55 anos. Regular estado geral. 2). Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Cozinheira/empregada doméstica, autônoma. 3) . 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? Resposta: Cozinheira/empregada 

doméstica, realizava esforços físicos de moderados a intensos. 4). Diga o 

Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. Resposta: Não apresenta. 5). Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? 

Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? Resposta: Paciente tem quadro de dor lombar crônica com 

irradiação para membros inferiores devido lesões degenerativas, sendo 

essas de caráter evolutivo. (g.d.n) 6). Caso a resposta ao quesito anterior 

seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Diagnostico foi estabelecido clinicamente, e comprovado por 

exame complementar. 7). Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa 

ao quesito anterior indicando existência de exame (s) complementar (es) 

qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo (s)? Resposta: 2018 

– Ressonância magnética de coluna lombar: Protrusão discal intervertebral 

L5 -S1. Abaulamento discal intervertebral L4 -L5/ L3 -L4. Degeneração 

interfacetaria L3 -L4. Discopatia degenerativa difusa do segmento lombar. 

(...) 9). Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)? Resposta: Descompensada. 10). Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra 

-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

Resposta: Em uso de medicamentos específicos. 11). Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitada para o trabalho. (g.d.n) 12). 

No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: 

Incapacidade total para qualquer atividade, pois o requerente esta 

incapacitada de realizar qualquer atividade laboral que exija mesmo que 

somente esforços físicos leves. (g.d.n) 13). Caso a resposta ao quesito 

12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade 

permanente ou temporária? Resposta: Incapacidade permanente para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforço físico 

leve. (g.d.n) 14). No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. Resposta: A incapacidade teve origem em 

lesões degenerativas, que são de caráter evolutivo, sem possibilidade de 

reverte-las. (g.d.n) (...) 17) . No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

Resposta: Incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral 

sem possibilidade de reabilitação para outra função. (g.d.n) (...) Em 

conclusão, asseverou a Senhora Perita no Laudo Pericial: “IV - 

CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator cronológico, fator social 

e fator clinico que a paciente avaliada encontra-se incapacitada de 

retornar as atividades laboratoriais que exercia e pela criteriosa avaliação 

realizada, considero-a incapacitada total e permanentemente para 

qualquer atividade laboral. Sugiro início do processo de aposentadoria.” 

(g.d.n) Destarte, a perícia médica atestou que a requerente encontra-se 

totalmente incapacitada para o trabalho, incapacidade insuscetível de 

reabilitação, conforme resposta ao quesito nº 17. Com efeito, comprovado 

pela autora o requisito da incapacidade total e definitiva para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é de rigor 

a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício de 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO 

DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APELAÇÃO DO 

INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos benefícios: a 

qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais - 

quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade 

temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o 

segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime 

Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial constatou 

que a autora estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, 

em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - Demais 

requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de carência - 

também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por 

invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: 

constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de 

qualquer atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da 

qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica 

constatou a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de 

câncer de mama esquerda e metástases ósseas, com comprometimento 

motor severo do membro superior esquerdo. Ademais, a autora possui 

atualmente 63anos de idade (esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). 

Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do 

benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como 

termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que 

constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples 

prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática 

preexistente. 4. Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 
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STEFANINI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) Entretanto, a médica 

perita não atestou existir a incapacidade laborativa da autora quando do 

requerimento administrativo, confirmada, todavia, tão somente da data da 

perícia judicial, ou seja, a partir 28/10/2018, conforme resposta ao quesito 

n° 8, verbis: “(...) 8). No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data 

do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: Apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial.” (g.d.n) Ademais, 

observo que a autora tacitamente concordou com a conclusão da perita 

judicial quanto à resposta ao quesito n° 8, pois, nada questionou na 

manifestação id. 18604740. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Leila Meire Custódio de 

Matos de Jesus, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 

e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A 

DATA PERÍCIA JUDICIAL, qual seja, 28/10/2018. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da data da perícia médica judicial, 28/10/2018, serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS (REQUERIDO)

 

Processo: 1005585-49.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 29/01/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 25 de 

SETEMBRO de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003569-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003569-25.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 02 DE 

OUTUBRO DE 2019 ÀS 15h00min para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 30 de Maio de 219 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA GUIA MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003343-88.2017.8.11.0040 Reclamante: CLAUDINEI REIZ Reclamado: 

ESTRELA GUIA MADEIRAS EIRELI - EPP Vistos etc. Compulsando os autos 

constato a incompetência territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, 

II, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita e, sendo a agência bancária em que o emitente mantém sua 

cota corrente situada na Comarca de Ribeirão Preto/SP, incompetente é 

este Juízo para julgamento da presente demanda. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 

CHEQUE NÃO PAGO. FORO COMPETENTE. LOCAL DE PAGAMENTO DO 

TÍTULO. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais 

indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. 

Em se tratando de cheque, o local de pagamento (foro competente para a 

execução) é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, ou 

seja, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém 

sua conta corrente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (STJ. 3ª 

T. AgInt no REsp 1650990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 

10/04/2018, DJe 13/04/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA – CHEQUE (cheque) - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS - INADIMPLÊNCIA - FORO COMPETENTE - FORO DO LUGAR 

ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA (cheque) - ARTIGO 100, 

INCISO IV, "D" DO CPC - CONEXÃO - MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO 

JULGADOR A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO 
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REFORMADA - RECURSO PROVIDO.A competência para processar e 

julgar ação ordinária que tem por objeto cobrança de dívida advinda da 

compra de maquinários agrícolas é do foro do lugar onde a obrigação 

deve ser satisfeita. A conexão da presente demanda com a ação de 

execução do contrato de compra e venda não foi examinada pelo juízo 

singular, descabendo a este julgador manifestar-se sobre o tema, sob 

pena de supressão de instância”. (TJMT. Quarta Câmara de Direito 

Privado, N.U 0147236-56.2012.8.11.0000, AI 147236/2012, DES.RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. 18/12/2013, DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSIR MARIA FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005509-25.2019.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 22 DE 

JANEIRO DE 2020 ÀS 14H40MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 12 de agosto de 2019. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSIR MARIA FACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLESSIR MARIA 

FACHIN Reclamado: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Processo nº. 1005509-25.2019.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR RECH (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

NOVEMBRO de 2019, às 08:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SEBASTIAO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007240-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1007240-56.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID 28464953 para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de janeiro 

de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROGENSKI DE GEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000486-64.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PATRICIA 

ROGENSKI DE GEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 27/05/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005066-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005066-74.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) de que foi designado o 11 DE DEZEMBRO 

DE 2019 ÀS 11H40MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 26 de julho de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANE FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005227-84.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/12/2019 Hora: 18:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI APARECIDA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002376-72.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SOELI APARECIDA 

FAGUNDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. 

De início, rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que é necessária a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, porquanto impossível 

provar fato negativo. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado pela requerida que a autora contratou e os serviços 

prestados, conforme infere-se do áudio em anexo, cuja contratação se 

deu pelo usuário da linha. Além disso, a requerente sequer impugnou os 

documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime 

veracidade aos fatos alegados pela ré. Destarte, entendo que restou 

comprovada a licitude do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em 

exercício regular do direito, não existindo danos morais a serem 

indenizados. Logo, o pedido contraposto é procedente. Por fim, deixo de 

condenar a requerente em litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil 

necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo improcedente o pedido formulado na 

inicial. Outrossim, julgo procedente o pedido contraposto. Nos termos do 

art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. 

Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta 

Comarca[1]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 20 de janeiro de 2020. 

Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004752-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAC MELO (REQUERENTE)

THUYNIE KESTERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004752-31.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GUILHERME ISAC MELO, 

THUYNIE KESTERING REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam que tiveram a 

mala extraviada, fato lhes geraram transtornos. Requer a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. 

Passo a DECIDIR. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de 

consumo. Dito isso, passo à análise do mérito. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos 

pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido e 

somente pode ser afastada com a comprovação da existência de alguma 

excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Na hipótese versanda, é 

incontroverso que houve o extravio da bagagem dos autores, conforme 

documentos acostados à inicial, e, apesar de que a mala foi devolvida 

posteriormente, o fato gerou transtornos de ordem pessoal aos autores 

que superam as barreiras do mero aborrecimento, na medida em que 

ficaram privados dos pertences pessoais. Nesse sentido: “EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO 

DOS VOOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO - AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – 

REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.É parte legítima para figurar no polo passivo da 

ação a agência de turismo responsável pela venda do pacote de viagem. 

O atraso dos voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem 

como o extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do 

serviço contratado e geram o dever de indenizar. O quantum do dano 

moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser 
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extremamente gravoso ao ofensor”. (N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 05/08/2019). O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se 

a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e 

repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes. 

Sopesadas tais premissas, fixo o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para cada um dos autores, a ser corrigido pelo INPC, desde 

o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do CDC e 

art. 186 do CC, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, com 

correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), já que se trata de ilícito 

contratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 21 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MAZZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-34.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANA CAROLINE 

MAZZARDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000489-19.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

MARTELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011262-53.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOR SALVATORI (EXECUTADO)

 

Processo: 8011262-53.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 15:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1003794-16.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002808-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GAROFOLO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002808-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 18/12/2019 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010923-55.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELISBERTO STUMM 04781140106 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI JOSE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010923-55.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes exequente e executada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 16:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-79.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR LENA SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005389-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 18 DE 

DEZEMBRO DE 2019 ÀS 15H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 06 de agosto de 2019. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR LENA SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005389-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLEONIR LENA SARTORI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora requer 

a manutenção do plano de saúde após o falecimento de seu esposo 

(titular), bem como seguro por morte natural, repetição do indébito e 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez 

que se trata de relação de consumo. De início, rejeito a preliminar de 

denunciação à lide da Cooperativa Agrícola, pois expressamente vedado 

pelo art. 10 da Lei nº 9.099/95. Dito isso, passo à análise do mérito. De 

acordo com o parágrafo 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, no caso de morte 

do segurado titular é cabível a manutenção do contrato nas mesmas 

condições para o dependente, que passa a assumir os encargos devidos, 

independentemente da existência de vínculo com a associação aderente. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor . A obrigação da 

Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não 

se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 

30, § 3º)”. Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais - 

Apelação Cível 10145140409015009 MG. Publicado em 25/01/2019). Com 

relação aos pedidos de seguro por morte, pagamento do PEA e repetição 

do indébito, com a entrada em vigor da Resolução Normativa 254/2011 e 

aditivo contratual de 01/05/2015 (ID 28050091), não há previsão expressa 

destas coberturas e, portanto, são indevidas. Por fim, deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pois a 

situação, por si só, não configura prejuízos extrapatrimoniais à honra da 

autora. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de confirmar a liminar concedida à autora (ID 22374395), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005285-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELCIMEIRY MOREIRA FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

AIKA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005285-87.2019.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 28503892, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008182-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MACIESKI GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1008182-88.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante 

para se manifestar sobre a contestação aportada nos autos, no ID. 

28567713, prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 22 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 16:30 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-09.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 09 de 

OUTUBRO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001872-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA LIS MODA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001872-66.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 20/05/2020 Hora:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003674-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAVANI COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003674-02.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO PAVANI COELHO 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA que a parte requerente afirma que comprou passagem 

aérea da requerida de Ilhéus para Cuiabá e que por problemas técnicos na 

aeronave o voo foi cancelado, sendo que o autor embarcou para seu 

destino apenas no dia seguinte, ou seja, com um dia de atraso do 

contratado, razão pela qual perdeu diversos compromissos profissionais, 

requerendo respectiva indenização pelos danos morais que alega ter 

sofrido. Em sua defesa a parte requerida alegou, e suma, que houve 

problemas técnicos da aeronave e que isto caracteriza a excludente de 

ilicitude civil de caso fortuito/força maior, razão pela qual não pode ser 

responsabilizada. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. É indubitável que se 

aplica aos autos o CDC ao presente caso, eis que nitidamente de 

consumo. De início destaco que problemas na aeronave não caracterizam 

evento de caso fortuito ou de força maior capaz de elidir a 

responsabilidade da requerida, pois vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO /CANCELAMENTO DE 

VOO – PROBLEMAS MECÂNICOS COM A AERONAVE NÃO 

COMPROVADOS– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO - 

ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de 

problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de 

força maior , mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade 

empresarial de transporte aéreo ( fortuito interno), não sendo possível, 

pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, 

consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

14/04/2011, DJe 04/05/2011)”. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso , manifesta prestação 

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re 

ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A 

determinação de indenização por danos morais deve observar as 

condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do 

dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos 

desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade 

para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) 

salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 

1077698/SP). A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são 

direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição 

e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. (N.U 1000277-49.2019.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO /CANCELAMENTO DE 

VOO – PROBLEMAS MECÂNICOS COM A AERONAVE NÃO 

COMPROVADOS– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO - 

ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de 

problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de 

força maior , mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade 

empresarial de transporte aéreo ( fortuito interno), não sendo possível, 

pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, 

consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

14/04/2011, DJe 04/05/2011)”. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso , manifesta prestação 

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re 

ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A 

determinação de indenização por danos morais deve observar as 

condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do 

dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos 

desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade 

para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) 

salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 

1077698/SP). A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são 

direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição 

e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC. (N.U 1000277-49.2019.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) O que se verifica é que houve 

um dia de atraso no voo do autor, o que não pode ser considerado 

aceitável, tampouco é justificável em razão de problemas com a aeronave 

da requerida. Não havendo da existência de danos morais in re ipsa. 

Corroborando com este entendimento, transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – 

ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS 

PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme 

determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de 
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ilicitude (caso fortuito ou força maior ), o transtorno suportado em razão 

do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa 

os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A 

indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual 

natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano 

moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como àqueles adotados por esta e. Corte. (N.U 

0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) Recurso Inominado: 

1003106-06.2019.8.11.0001 Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE CUIBÁ /MT Recorrente: JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA 

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A Juíza Relatora: 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 

12/10/2019 EMENTA: recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS . RELAÇÃO DE CONSUMO. Serviço de TRANSPORTE 

AÉREO. atraso de voo . PERDA DE CONEXÃO . AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em 

que o Recorrente JHONATTAN ROCHA COSTA DA SILVA postula 

reparação por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo e 

consequente perda de conexão , que o obrigou a realizar trajeto (Porto 

Velho/RO x Cacoal/RO) de transporte terrestre e avaria em sua bagagem. 

2. O consumidor adquiriu passagens aéreas junto a companhia aérea 

Recorrida, no trecho de volta, iniciaria em Porto Alegre/RS, com conexão 

em Campinas/SP e Cuiabá/MT com destino final à Cacoal/RO. A Conexão 

de Campinas saiu com atraso de 02h:15min, ocasionando a perda da 

conexão de Cuiabá/MT à Cacoal/RO. Como meio alternativo, o foi ofertado 

ao Recorrente passagem aérea para Porto Velho/RO e de lá fariam o 

transporte, por via terrestre, até Cacoal/RO. 3. A viagem que estava 

prevista para se encerrar às 13h:55min, do dia 18 de julho de 2019, se 

encerrou apenas em 19 de julho as 01h:00min, ou seja, com 11h:05min de 

atraso . 4. Como se não bastasse, quando chegou a Porto Velho/RO, o 

Recorrente constatou que sua bagagem não havia chegado, realizando 

requerimento administrativo junto à representante da companhia, que lhe 

garantiram a chegada da mesma no dia seguinte. 5. A bagagem do 

Recorrente chegou dentro do prazo requerido pela companhia aérea 

Recorrida, porém, com avaria, fazendo jus a restituição do valor 

comprovadamente pago, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 6. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. 7. Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou 

caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral , na 

modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, 

representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, 

ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento. 8. Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais , 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito. 9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano 

extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. 

Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e provido. (N.U 

1003106-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR 

PERÍODO SUPERIOR A 40 HORAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO 

A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO, ART. 405 C.C – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade 

civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve 

reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má 

prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma 

criança, com o atraso injustificado do voo por período superior a 40 

(quarenta) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando 

ensejo à indenização por danos morais. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, 

extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das 

partes. Em se tratando de indenização por dano moral, advinda de relação 

contratual, os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 

405 do Código Civil. (N.U 0014162-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2019, 

Publicado no DJE 03/05/2019) Considerando o acima exposto que não 

restam dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços e que deve 

a requerida ser responsabilizada pelos danos causados, sendo 

caracterizado dano moral. Já no que tange ao quantum debeatur do dano 

moral, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo 

INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), 

e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2019. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SEIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO MACIEISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANA FIDELES DE DEUS (EXECUTADO)

LUCAS ANDRE DE DEUS VITORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 221 de 877



ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000396-61.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE CELSO MACIEISKI 

EXECUTADO: HELIANA FIDELES DE DEUS, LUCAS ANDRE DE DEUS 

VITORIO Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que o requerente 

não fora intimado da sentença prolatada no Num. 22384724, em que fora 

determinada sua intimação para se manifestar quanto a baixa das 

penhoras via Renajud. Sendo assim, intime-se o requerente para 

manifestação, no prazo de 05 dias. Após, conclusos. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010630-56.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010630-56.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Em que pese a petição retro, verifica-se que o feito já fora extinto no 

Num. 28184858. Ademais, o feito tramitou por mais de 08 anos sem que 

tenham sido localizados bens passiveis de penhora. Sendo assim, 

cumpra-se a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005898-44.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE FIRMINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000499-63.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARIA IVANILDE 

FIRMINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

27/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1000418-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006088-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KEILA ARAUJO BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1006088-07.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RIOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000884-45.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR BATISTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005885-45.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES & BORGES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010621-31.2011.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005076-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR POSSAMAI (REQUERENTE)

MIRNAN VARGAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005076-21.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 13:30

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000491-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO VICARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: GT ESCOLA DE 

IDIOMAS EIRELI Executado: LUIZ ALBERTO VICARI Número do Processo: 

1000491-86.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BABY CHIC COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GUDIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: BABY CHIC 

COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME Executado: SANDRA 

REGINA GUDIEL Número do Processo: 1000492-71.2020.8.11.0040 Vistos 

etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, 

a fim de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 
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as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006587-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA LUSTOSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006587-54.2019.8.11.0040 Reclamante: LINDALVA LUSTOSA DE 

CARVALHO Reclamado: INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. LINDALVA LUSTOSA DE CARVALHO 

ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE SORRISO, controvertendo os créditos tributários que deram 

azo ao protesto n. 374673, requerendo, liminarmente, a sustação do 

protesto efetivado pela requerida. É o relatório. Decido. Analisando 

sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato a 

possibilidade de deferimento da liminar requestada, independentemente de 

prestação de caução, no que toca à baixa do protesto, eis que, pelos 

argumentos e a documentação apresentada, constato que o objeto da 

demanda é justamente discutir a dívida, sofrendo a autora 

antecipadamente os efeitos do protesto enquanto ainda não foi definida tal 

questão. Do mesmo modo há indícios robustos de que, de fato, o imóvel, 

objeto do IPTU protestado, fora cedido pela autora a terceiros há mais de 

06 anos (Nums. 24056500 e 24056528). Portanto, a parte autora não 

poderá sofrer antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto 

perdura a discussão judicial a respeito da controvérsia, o que lhe causará 

restrição de crédito junto às instituições financeiras, estando presente o 

fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine 

litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de 

protesto e, consequentemente, inclusão do nome do requerente junto aos 

órgãos de restrição de crédito já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, em razão dos efeitos nefastos da negativação. Posto isso, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondentes acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$500,00. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, observando-se a audiência a ser designada. 

PROCEDA-SE COM O CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO NO 

POLO PASSIVO, INTIMANDO-O DA PRESENTE DECISÃO. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA GOMES PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOGNA E VISINTINI LTDA - ME (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005764-80.2019.8.11.0040 Reclamante: DANIEL FERREIRA GOMES 

PONTES Reclamado: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005462-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APARECIDO PERUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005462-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTER APARECIDO PERUZI 

REQUERIDO: L. A. DALPIVA - ME, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que o autor alega que, apesar de ter vendido a 

motocicleta para a primeira requerida, débitos de IPVA, multa e demais 

encargos estão sendo lançados em seu nome, pois não houve a 

regularização da propriedade perante o Detran. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. De início, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas 

pelos requeridas, tendo em vista que o reclamante deseja a declaração de 

não proprietário do veículo, circunstância que legitima o segundo requerido 

a figurar no polo passivo, bem como a primeira requerida é legítima a ser 

demandada, já que há provas suficientes de que adquiriu a motocicleta em 

questão. De mais a mais, as preliminares de inépcia da inicial e ausência 

de interesse serão analisadas juntamente com o mérito. Dito isso, passo à 

análise do mérito. No mais, constata-se que o reclamante vendeu à 

primeira requerida o veículo em apreço em outubro de 2012. Assim, os 

débitos lançados em seu nome não são de sua responsabilidade, mas sim 

do proprietário do veículo, já que a transferência da propriedade de bem 

móvel se dá com a tradição (art. 1.267 do CC). DISPOSITIVO. Posto isso, 

julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) Declarar a 

negativa de propriedade do autor em relação ao veículo motocicleta Dafra, 

modelo Kansas 150cc, cor prata, ano de fabricação 2011/2012, renavan 

491449755, chassi 95VCB4K8BCM001916, placa OBD 7250, desde 

outubro de 2012, desobrigando o demandante dos encargos tributários e 

multas, cabendo assim ao DETRAN providenciar a regularização dos 

registros, constando como real proprietária do veículo a primeira 

requerida. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 29 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005647-89.2019.8.11.0040 Reclamante: JOSE ANTONIO BARBOSA 

MARTINS Reclamado: DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME 

Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que comprou 

passagens da empresa aérea GOL, intermediada pela requerida. Logo 

após o pagamento da primeira parcela, procurou rescindir o contrato, 

porém foi informado que existiria uma multa no valor de R$ 3.600,00, a qual 

seria cobrada pela GOL. Todavia, em contato com a GOL esta teria lhe 

informado que não existiria qualquer multa e que todo o montante teria sido 

restituído à ré. Após diversas idas e vindas, inclusive ao PROCON, não 

logrou êxito na solução da contenda e teve seu nome negativado. Por tais 

motivos requer a rescisão do contrato, restituição da parcela paga e 

danos morais. A reclamada devidamente citada e intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação (Num. 28541393), apesar de citada e intimada 

(Num. 23896021), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Nesta toada, reputados 

verdadeiros os fatos arguidos na inicial, de rigor a rescisão do contrato 

entabulado entre as partes, bem como a determinação para que a 

reclamada restitua, de forma simples, os valores pagos pelo reclamante, 

após o abatimento do valor da multa e taxas de serviços prevista 

contratualmente (Num. 22635585 – p. 3 – tópico rescisão), qual seja: 25% 

do valor pago, eis que abusivo o estabelecimento de multa em percentual 

relativo ao valor total do contrato. Quanto aos danos morais, constata-se 

que o nome do autor foi negativado em decorrência de indébito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO 

INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - 

Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a inexistência de comprovação de que os fatos 

teriam desencadeado situações mais gravosas; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; considerando o 

caráter, também, preventivo e profilático da indenização por danos morais; 

considerando a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 

884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 

6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes, determinando que a 

reclamada RESTITUA o montante pago pelo autor, retendo 25% do valor 

pago à título da multa prevista contratualmente, bem como para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante danos morais, no 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIR LENA SARTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005389-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CLEONIR LENA SARTORI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora requer 

a manutenção do plano de saúde após o falecimento de seu esposo 

(titular), bem como seguro por morte natural, repetição do indébito e 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, vez 

que se trata de relação de consumo. De início, rejeito a preliminar de 

denunciação à lide da Cooperativa Agrícola, pois expressamente vedado 

pelo art. 10 da Lei nº 9.099/95. Dito isso, passo à análise do mérito. De 

acordo com o parágrafo 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, no caso de morte 

do segurado titular é cabível a manutenção do contrato nas mesmas 

condições para o dependente, que passa a assumir os encargos devidos, 

independentemente da existência de vínculo com a associação aderente. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor . A obrigação da 

Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não 

se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 

30, § 3º)”. Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais - 

Apelação Cível 10145140409015009 MG. Publicado em 25/01/2019). Com 

relação aos pedidos de seguro por morte, pagamento do PEA e repetição 

do indébito, com a entrada em vigor da Resolução Normativa 254/2011 e 

aditivo contratual de 01/05/2015 (ID 28050091), não há previsão expressa 

destas coberturas e, portanto, são indevidas. Por fim, deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pois a 

situação, por si só, não configura prejuízos extrapatrimoniais à honra da 

autora. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de confirmar a liminar concedida à autora (ID 22374395), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE HATSUMI MORITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 225 de 877



Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010881-69.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANELISE HATSUMI MORITA 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação em que 

a autora pleiteia o ressarcimento de valor, decorrente de vício oculto de 

seu veículo, bem como danos morais pela negativa de reparação das 

requeridas. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável ao caso 

as normas de Direito do Consumidor, vez que trata-se de relação de 

consumo. No tocante as preliminares arguidas, rejeito-as, tendo em vista 

que o defeito é decorrente de vício oculto, cuja contagem do prazo 

inicia-se com a constatação do defeito; além disso, a primeira requerida é 

legitimada para figurar no polo passiva na medida em que intermediou a 

aquisição do veículo. Dito isso, passo à análise do mérito. As requeridas 

alegam que houve a perda da garantia por ausência de revisão 

programada. Neste diapasão, competia à autora fazer provas de que o 

carro passou por todas as revisões na concessionária, já que só ela 

detinha a posse do manual. Ademais, não há comprovação de que a 

requerente desconhecia tal exigência. Nesse sentido: “CONSUMIDORA 

QUE NÃO REALIZOU REVISÃO PROGRAMADA PERIÓDICA EM SEU 

VEÍCULO. FATO QUE ENSEJOU A PERDA DA GARANTIA CONTRATUAL. 

DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA 

APELADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (Classe: 

Apelação, Número do Processo: 0504117-57.2016.8.05.0274, Relator (a): 

Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 

28/05/2019). Assim, entendo que não houve prática de ilicitude por parte 

das rés e, portanto, não há que se falar em dever de indenizar. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FANTIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO CALÇA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003874-09.2019.8.11.0040. INTERESSADO: EVANDRO FANTIN 

REQUERIDO: GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA, RODRIGO CALÇA Vistos, 

etc. Trata-se de ação indenizatória em que o autor pleiteia a condenação 

dos requeridos em indenização por danos morais e materiais decorrente 

da aquisição de veículo que apresentou vício oculto. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto a negociação se deu entre particulares. De início, afasto as 

preliminares arguidas, na medida em que os requeridos são legitimados a 

figurarem no polo passivo, já que o veículo pertenceu a ambos por curto 

espaço de tempo, além disso, não há vício na inicial capaz de torná-la 

inepta. Dito isso, passo à análise do mérito. O acervo probatório se mostra 

suficiente para evidenciar que, poucos dias após a realização do negócio 

jurídico, o veículo apresentou os defeitos narrados pelo demandante. O 

requerente acostou diversos orçamentos capazes de mostrar os gastos 

que teve com o reparo do veículo. De outro norte, a situação vivenciada 

pelo autor, embora tenha causado aborrecimento, é incapaz de ensejar 

indenização imaterial. Nesse sentido: “COMPRA E VENDA DE CARRO 

USADO. DEFEITO. NECESSIDADE DE REPARO E TROCA DE PEÇA. 

OMISSÃO DOS VENDEDORES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS 

MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA”. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

T e r r i t ó r i o s  T J - D F  :  0 7 0 0 0 8 2 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 . 0 7 . 0 0 1 6  D F 

0700082-77.2017.8.07.0016). Por fim, deixo de condenar o autor em 

litigância de má-fé, já que não vislumbro ardil necessário a impor tal 

reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim 

específico de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem 

indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 9.811,00 (nove 

mil e oitocentos e onze reais), corrigido pelo INPC, desde a data do 

orçamento, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001034-60.2018.8.11.0040 Reclamante: IVELI SALETE TEDESCO 

Reclamado: ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME Vistos etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial em que o exequente pugna 

pela citação da executada por edital. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, inicialmente, deve ser registrado que a citação editalícia, 

consoante disposição legal expressa (artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95), não 

é permitida nos Juizados Especiais. Nesta toada, o Enunciado 37, do 

FONAJE, autorizou a citação ficta EXCEPCIONALMENTE, ou seja, somente 

nos casos em que o executado não foi localizado, porém houve o arresto 

de seus bens, garantindo a execução e, portanto, a possibilidade de 

satisfação do crédito. Isso porque, autorizar a citação editalícia no âmbito 

dos Juizados Especiais de maneira absoluta, como regra geral e não 

excepcional, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios norteadores 

dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a eternização 

irregular do processo sem a satisfação do direito do exequente. Nesta 

toada, INDEFIRO o pedido de citação ficta, sendo de rigor a extinção da 

execução, ante a não localização do executado. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007365-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

GILBERTO CARLOT (REQUERIDO)

DARLAN CARLOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007365-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA SALETE BERTE 

REQUERIDO: GILBERTO CARLOT, MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, DARLAN CARLOT Vistos, etc. Trata-se de ação em que a 

autora alega que foi coagida a assinar termo de confissão de dívida, 

mesmo tendo pago o débito em questão. Por isso, pede a declaração de 

inexistência de débito, nulidade da avença e danos morais. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto trata-se de negociação realizada entre particulares. De início, 

reconheço a ilegitimidade passiva do segundo e terceiro requerido, já que 

o termo de confissão de dívida foi firmando entre a autora e o primeiro 

requerido, bem como que os empréstimos foram todos realizados pelo 

primeiro réu. Assim, declaro a extinção do feito sem resolução do mérito 

em relação a eles, com base no art. 485, VI, do CPC. De mais a mais, 

rejeito a preliminar de inépcia da inicial e incompetência do Juizado, vez 

que os pedidos, certos e determinados, cingem-se em inexistência do 

débito e nulidade da pactuação, o que não interfere no valor da causa. 

Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se 

que, em que pese a alegação de agiotagem, tal prática não restou 

comprovada. De outra banda, causa estranheza o fato do requerido não 

indicar as cártulas de cheque que estavam sendo renegociadas no termo 

de confissão de dívida, bem como o pagamento parcial do débito. Ademais 

disso, apesar da avença estabelecer que os pagamentos se dariam por 

meio da emissão de doze notas promissórias no valor de R$ 2.000,00 

cada, o requerido, além das notas promissórias, ainda emitiu boletos em 

nome da empresa Maxtur (3ª requerida), estranha a negociação. Diante 

deste cenário, fica comprovada a sanha do requerido em obter vantagem 

excessivamente onerosa à requerente, ou seja, receber duas vezes pelo 

mesmo débito, o que caracteriza enriquecimento ilícito e ofensa aos 

princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual. Contudo, não ficou 

comprovado que a autora foi coagida a assinar a contratação, até mesmo 

porque o vício do negócio jurídico não é presumido, devendo ser provado 

por quem o alega, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Por isso, não há que 

se admitir o pedido de nulidade do termo de confissão de dívida e, 

tampouco, em danos morais. Não se pode olvidar que restou comprovado 

o pagamento parcial do débito da avença na quantia de R$ 12.000,00 e R$ 

6.870,00, totalizando R$ 18.870,00, que deve ser subtraído do termo de 

confissão de dívida, restando como saldo debeatur o valor de R$ 

5.130,00. No tocante ao pedido contraposto, entendo ser improcedente, já 

que não restou comprovada dano imaterial à honra do requerido. Por fim, 

deixo de condenar a requerente em litigância de má-fé, vez que não 

vislumbro ardil necessário a impor tal reprimenda. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos da inicial para o fim de declarar a quitação parcial do débito 

objeto do termo de ID 17078272 no valor de R$ 18.870,00 (dezoito mil e 

oitocentos e setenta reais). Outrossim, julgo improcedente o pedido 

contraposto. Reconheço a ilegitimidade passiva do segundo e terceiro 

requerido e, com relação a eles, declaro a extinção do feito sem resolução 

do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz 

de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005338-68.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SUELY PEREIRA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que a pretensão resistida decorre da 

própria natureza da ação, além disso, a inicial está acompanhada dos 

documentos necessários ao julgamento da lide. Dito isso, passo à análise 

do mérito. Restou demonstrado pela requerida que a autora contratou e 

utilizou o serviço de cartão de crédito, conforme inferem-se das faturas 

em anexo. Além disso, a requerente sequer impugnou os documentos 

apresentados pela empresa demandada, o que imprime veracidade aos 

fatos alegados pela ré. Destarte, entendo que restou comprovada a 

licitude do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício 

regular do direito, não existindo danos morais a serem indenizados. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulado na inicial. Nos termos do art. 487, I, 

do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 30 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MASCHIETTO OAB - SP147024 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005740-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDERI HARTMANN 

REQUERIDO: CARGILL AGRICOLA S A Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória em que o autor alega que sofreu a suspensão de seu 

seguro-desemprego por vínculo empregatício com a requerida que não 

existiu. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito as preliminares 

arguidas, tendo em vista que sequer foi finalizada a contratação 

trabalhista ante a desistência do autor; além disso, os pedidos cingem-se 

em danos morais e materiais, o que torna este Juizado competente para 

processamento e julgamento da ação. De mais a mais, não é admitida a 

denunciação à lide na ritualística dos Juizados Especiais por vedação 

expressão art. 10 da Lei nº 9.099/95. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Compulsando os autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, 

vejo que não há danos a serem reparados. Explico. Ficou comprovado que 

o autor não informou à requerida que estava recebendo 

seguro-desemprego no ato da contratação, tampouco a avisou que 

desistia do trabalho para o qual foi selecionado. Assim, a suspensão do 

seguro-desemprego decorreu de sua própria culpa. No tocante aos danos 
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morais, não houve comprovação por parte do autor de que a situação 

narrada lhe gerou danos imateriais, ônus que lhe incumbia, por força do 

art. 373, I, do CPC. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta 

nos autos, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da 

MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 209249 Nr: 3045-45.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE SALES ANDRADE, DENNER 

JUNIOR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia em desfavor de EDUARDO DE SALES ANDRADE e 

DENNER JUNIOR BARBOSA, imputando-lhes os delitos tipificados nos art. 

33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material 

(artigo 69, Caput do CP).

Apresentadas sa defesas preliminares, nos termos do art. 55, §4º da Lei 

nº 11.343/2006, sem arguição de qualquer matéria preliminar, e estando a 

denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer 

das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da 

ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo 

probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor 

instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de março de 

2020, às 14h45min.

 Intime-se e/ou requisitem-se as testemunhas elencadas em fl. 63 e 79. 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

 Intimem-se os denunciados.

 Sem prejuízo, defiro o pedido da Defensoria Pública, autorizando o 

acusado EDUARDO SALES ANDRADE a residir na Comarca de Cuiabá/MT.

 Expeça-se carta precatória para intimação e realização de interrogatório 

do acusado naquela Comarca, podendo este ser encontrado no endereço 

de fl. 106.

No mais, mantenho inalteradas as decisões anteriormente prolatadas.

Ciência ao MPE e as defesas.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 206951 Nr: 1582-68.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO QUEVEDO STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Vistos etc.

Considerando que a Defesa Prévia de fls. 117/120, não arguiu qualquer 

preliminar, designo AIJ para o dia 16 de março de 2020, às 15h00min.

 Intime-se o réu.

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas, deprecando a 

oitiva se for o caso.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9287-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 Proc. n.9287-59.2015.811.0040 (137345).

Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Fernanda Vitória 

Gomes Pereira e Josimar Gomes Paulino, como perquirido pelo MP.

 Todavia, verifica-se que ainda falta a coleta do depoimento da testemunha 

Anibal da Silva e a realização do interrogatório do réu, razão pela qual 

designo audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 17:30 horas.

Intimem-se. Oficie-se a PM para a oitiva da testemunha policial. Ciência ao 

MPE.

 De Sorriso/MT, 14 de agosto de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178680 Nr: 8278-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN, ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN, 

EDILEUZA DA SILVA CALÇA, OSVALDO CALÇA, JOSÉ ROBERTO 

CALÇA, ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, CARLOS EDUARDO PARO LOPES - OAB:12.083, 

CRISTIANO EUSTÁQUIO DE SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O

 Processo: 8278-91.2017.811.0040 Código 178680

VISTOS/DD

Considerando a manifestação escrita no verso da folha 553, onde consta 

a ausência justificada do MPE na oralidade de amanhã, resta por 

prejudicada a audiência de instrução anteriormente aprazada, assim, 

redesigno para o dia 05/03/2020, às 14h00min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 02 de dezembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 217615 Nr: 8453-17.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, NDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n.8453-17.2019.811.0040 (217615).Vistos/EPCuida-se da análise do 

pedido da defesa de Yuri Caetano Camargo, já qualificado, pretendendo a 

revogação das medidas. O Ministério Público se manifestou através da 

cota de fl.47.(...).Fato é que a partir do momento em que esta recorre ao 

Poder Judiciário em busca de instrumentos de proteção conferidos por lei 

visando à proteção de sua integridade física e psicológica, espera-se que 

a mesma haja de modo coerente com tal situação.Bem verdade, o Direito 

não se compraz com comportamentos contraditórios, sendo escorreito 

afirmar que a boa-fé objetiva, em sua dimensão de vedação de 

comportamento contraditório, ecoa por todo o ordenamento jurídico, em 

que pese constar expressamente na legislação brasileira no art.422, do 

Código Civil.A importância da coerência no comportamento social é 

notável, pois as relações interpessoais são realizadas diante da 
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expectativa de comportamento correspondente, proporcional e usual.Por 

todo o exposto, determino a intimação de Natalia Santos de Jesus para 

que se abstenha de manter contato direto com Yuri Caetano Camargo, ou 

caso contrário compareça em juízo e retire as medidas protetivas 

requeridas, de modo que advirto a vítima que se incorrer de novo em tal 

conduta, as medidas protetivas serão revogadas, podendo a mesma ser 

processada por crime de denunciação caluniosa, por exemplo. Além, por 

ora, cumpra-se a sentença de fls.10/13. Intime-se a vítima pessoalmente 

da decisão, enviando-lhe cópia da decisão. Ciência ao MPE. Intime-se a 

defesa via Dje. De Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195580 Nr: 7136-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 04/02/2020, com início às 13h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 402/405: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 210790 Nr: 4052-72.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE GUERRA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B

 Processo: 4052-72.2019.811.0040 Código: 210790

VISTOS/JJ

Considerando que este magistrado foi convocado para o Primeiro Simpósio 

de Gestão Estratégica de Pessoas do Poder Judiciário - LAPIDARH no dia 

06/11/2019, resta por prejudicada a audiência aprazada para esta data, 

assim, redesigno o ato para o dia 11/03/2020, às 17h30min.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 04 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187577 Nr: 2654-27.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAGNO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ MAGNO PINHEIRO, Cpf: 

00480846111, Rg: 1592276-6, Filiação: Raimunda Pinheiro Castro, data de 

nascimento: 15/03/1985, brasileiro(a), natural de São Bento-MA, 

solteiro(a), mecanico de motos, Telefone 3.544-8025. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 21 de janeiro de 2018, por votla de 22h04min, a 

PRF abordou o denunciado LUIZ MAGNO PINHEIRO, que conduzia um 

veículo VW/GOL, cor cinza, Placa NJJ-1380, estando em capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O Ministério Público 

o denunciou como incurso no artigo 306, do CTB.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  2 6 5 4 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

187577)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia LUIZ MAGNO 

PINHEIRO, qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe a adequação típica do 

artigo 306, da Lei n. ° 9.503/97, face conduta ilícita supostamente realizada 

em 21 de janeiro de 2018, perquirindo o parquet, via de consequência, o 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em 

referência.Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE 

pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, 

em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et 

seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre 

DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado pessoalmente 

para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado o decêndio 

legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Quanto aos requerimentos feitos pelo MPE 

junto à denúncia, INDEFIRO-OS, vez que o MPE, possui meios para 

alcançar as informações e dados em testilha, devendo ele diligenciar à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), requisitando tais informações 

ou comprove nos autos a impossibilidade de fazê-lo. No que toca ao 

SURSIS PROCESSUAL proposto pelo MPE as fls. 35, visando sua 

formalização e efetividade, DETERMINO a intimação pessoal do réu, para 

que compareçam na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, acompanhado de 

advogado e/ou Defensor Publico, manifestando por escrito se aceita as 

condições impostas pelo MPE, devendo a quantia referente ao item “e” das 

condições para suspensão do processo ser recolhida através de guia de 

deposito judicial, vinculada ao Processo nº. 9199-50.2017.811.0040 

(Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos termos da Portaria n.º 

01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme Resolução 

n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça, devendo o deposito ser 

comprovado nos autos. Fixo prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação 

desta, para que o réu compareça na Secretaria da Segunda Vara Criminal, 

acompanhado de seu advogado e/ou defensor público, manifestando por 

escrito se aceita as condições impostas.O expediente de CITAÇÃO 

comportará também a INTIMAÇÃO do(a/s) acusado(a/s) para manifestar 

por escrito se aceita as condições impostas.Devido ao grande número de 

processos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, não será designada audiência para oferecimento de 

suspensão do processo, contudo, a adoção do procedimento acima não 

acarretará prejuízo ao réu, vez que este poderá manifestar 

expressamente nos autos se aceita as condições do juízo deprecante 

para a suspensão do processo.Por força de lei e sendo o caso de 

atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA 

PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases 

judiciais ut Leis Orgânicas de regência.Sendo o caso, proceda o(a) 

diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, 
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assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de maio de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de janeiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 220366 Nr: 10286-70.2019.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Diante do exposto, REGOVO a prisão preventiva decretada em desfavor 

de DAVID LUIZ RODRIGUES DA SILVA, já qualificado, todavia, ficam 

mantidas as medidas de proteção anteriormente deferidas, pelo prazo de 

06 (seis) meses, sendo certo que o descumprimento delas poderá 

acarretar novamente a decretação de prisão cautelar.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o segregado ser colocado em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso. (...)haja contato, SERVE A 

PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA 

PELO OFICIAL PLANTONISTA. Fica o requerido advertido que o não 

cumprimento da determinação poderá importar na revisão das medidas ora 

determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, 

na decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 

2º, c/c artigo 20, da Lei nº 11.340/2006.Intime-se a defesa via Dje. Ciência 

ao MPE. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2020.EMANUELLE CHIARADIA 

NAVARRO MANOJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218291 Nr: 8861-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO 

RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB:8182, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CARLOS ALBERTO 

KOCH - OAB:7299-B, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, IVONETE FERREIRA 

FRANÇA - OAB:17.929/E, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:14802, VINICIUS BERTOLO 

GONÇALVES - OAB:20776-E, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da decisão de fls. 

252/254, nos seguintes termos: "(...) Enfim, no caso em concreto, nos 

termos dos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo 

Penal, o descumprimento de medidas cautelares impostas quando da 

liberdade provisória constitui motivação idônea para a custódia preventiva, 

não cabendo, neste momento, tratar das razões que levaram o réu a 

assim proceder.Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 

WEBERTH BATISTA RIBEIRO, já qualificado, com lastro nos artigos 282, 

§4º e 312, do CPP, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o 

d e s c u m p r i m e n t o  d a s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s  i m p o s t a s 

anteriormente.EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Face a resolução 137 

do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o(a) Gestor (a) 

Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP.Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade, 

procedendo-se o adequado tarjeamento dos autos.(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133965 Nr: 7408-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABSON DE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 

89/91 para ciência “(...)Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação 

penal pública para CONDENAR o réu Gabson de Freitas da Silva, já 

qualificado, nas penas do crime previsto no artigo 311, do CP. O preceito 

estatuído pelo tipo penal do art. 311, caput, do CP estipula pena de 

reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine. (...) III – DISPOSIÇÕES FINAIS. Fixo o regime inicial 

aberto, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “c”, do CP. Concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime 

aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à 

comunidade, a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Dê-se ciência 

pessoal ao nobre membro do MPE. Intime-se a defesa técnica via Dje, e o 

réu pessoalmente. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia 

definitiva de execução de pena e remeta-se o processo de execução à 

Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), 

lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim 

individual estatístico ao Departamento de Informática Policial (art. 809, 

incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos termos da 

CNGC-MT. E tratando-se de instrumento da prática criminosa, com fulcro 

no artigo 91, II, b, do Código Penal, DECRETO O PERDIMENTO DA 

MOTOCICLETA, que regularizada, poderá ser acautelada ou doada a 

instituições não lucrativas cadastradas pelo Poder Judiciário. 

(...)Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade.(...).

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26663 Nr: 5926-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, RENATO DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Certifico e dou fé,que nesta data procedi via DJE a intimação do ilustre 

advogado Dr. Felipe Matheus de França Guerra, para acostar nos autos o 

ENDEREÇO ATUALIZADO do acusado Renato de Oliveira Gonçalves

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132122 Nr: 6450-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 04/03/2020, com início às 16h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 50/53: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 230 de 877



expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187306 Nr: 2493-17.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEIRA COELHO - 

OAB:24.136, LEIDIMARA EVA DA SILVA - OAB:24.160/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 04/03/2020, com início às 15h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 38/41: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 10708-16.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPE, AKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 04/03/2020, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 93/96: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144825 Nr: 1315-04.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 

123/124 para ciência “(...)Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

DANIEL VIEIRA DA SILVA devidamente qualificado, relativamente à 

acusação da prática do delito descrito no art. 306, caput, da Lei n° 

9503/1997. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut 

CNGC, sobretudo para os Institutos de Identificação. Transitada em julgado 

esta sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição sem a 

cobrança de emolumentos e/ou custas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se vista ao MP para as devidas providências. 

(...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 07/2020/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO a inexistência de espaço físico nas dependências do 

Fórum desta Comarca para depósito dos bens móveis patrimoniais 

considerados inservíveis, inúteis e danificados ou irrecuperáveis;

 CONSIDERANDO a possibilidade de doação dos bens móveis em virtude 

de estarem em desuso, serem inservíveis, danificados ou inúteis nos 

termos da Portaria 429/2017/C.ADM;

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores GILDA FÁTIMA BRUN GOLIN, matrícula 21.887, 

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS, matrícula 11.435 e ILDEFONSO 

DOMINGUES SILVA, matrícula 1.613, para comporem, sob a presidência da 

primeira, comissão especial para levantamento e avaliação dos bens 

móveis considerados inservíveis, inúteis, danificados ou irrecuperáveis, 

passíveis de doação e ou destruição.

 Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 28 de janeiro de 2020.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143211 Nr: 2712-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA, NATAL FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

101/101-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Barra do Bugres/MT, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, bem 

como retirar a carta precatória a ser distribuída na Comarca de Faxinal/PR, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143211 Nr: 2712-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA, NATAL FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295544 Nr: 21532-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO PEDRÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325642 Nr: 22982-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE AVILA GRIGOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330957 Nr: 633-62.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual a parte demandante, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse do demandado LUIZ FELIPE DE CAMPOS em 

decorrência do contrato indicado às fls. 10/13-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 14-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Ainda, em que pese as manifestações da parte demandada e os depósitos 

por ela realizados em conta judicial, a consequência do inadimplemento é o 

vencimento antecipado das demais parcelas do contrato. Logo, sem o 

pagamento integral da dívida, ou seja, sem a purgação da mora, não há 

como suspender o cumprimento da medida liminar.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330418 Nr: 83-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICKS NUNES PASQUINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, (b) comprovar a notificação da parte demandada e 

(c) justificar a diversidade entre o valor atribuído à causa (R$ 9.730,51 – 

fl. 06) e o que consta da guia do FUNAJURIS (R$ 8.618,46 – fl. 25-verso), 

com a retificação da aludida guia e recolhimento de eventual 

remanescente, se houver, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320014 Nr: 18762-52.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO NETO VALERIO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na petição de fl. 48 o autor menciona a juntada do termo de 

restituição do bem, entretanto, referido documento aparece em branco. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para ciência e manifestação, no prazo de 

cinco dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - 

OAB:OAB/RJ 177.509, RAFAEL PIMENTA - OAB:OAB/RJ 142.307, 

YASMIN PAIVA - OAB:OAB/RJ 220.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630/PR, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Vistos.

Considerando que nos Autos dos Embargos de Terceiro n. 

25431-24.2019.811.0055 - Código: 328881, este Juízo declarou-se 

suspeito, a vertente demanda deverá, juntamente com os embargos de 

terceiro, ser encaminhada ao substituto legal, uma vez que tramitam em 

apenso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119166 Nr: 9097-61.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORTON ZACARIAS 

PETERMMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125291 Nr: 4272-40.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

8194-A

 Vistos.

Considerando que nos Autos dos Embargos de Terceiro n. 

25431-24.2019.811.0055 - Código: 328881, este Juízo declarou-se 

suspeito, a vertente demanda deverá, juntamente com os embargos de 

terceiro e a execução, ser encaminhada ao substituto legal, uma vez que 

todas as demandas tramitam em apenso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199282 Nr: 14277-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAS & CIA LTDA - EPP, RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME, BANCO HSBC S.A, WILKER CHRISTI CORREA, 

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUZIA 

VARCONTE, ROBERTO BECKER CARIOCA, ERICA MARTINS LOBO, 

BRUNO CARVALHO LUIZ, DANIEL ALCIDES DOS ANJOS, ALEFF 

HENRIQUE PEREIRA BUENO, AMADEUS LOPES DOS SANTOS, HUGO 

HENRIQUE DONATO RIBEIRO, BANCO BRADESCO S/A, NELI SALETE 

LAZAROTTO BALESTRIN, CATIANA DA SILVA DUTRA, CRISTIANE 

RODRIGUES VIEIRA, ELIANE CARDOSO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO 

LINO DOS SANTOS, ODILIO FIGUEIREDO DA COSTA, RODRIGO DA CRUZ 

RIVEIRO, SHEYLA SABINO DA SILVA, THAIS TANIA STORCH BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

12.560, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - 

OAB:24.846-oab MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

1725-verso, diante da certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

recuperanda e o Banco do Brasil para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204105 Nr: 18067-40.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA STRADA BARUFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE ALMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS RODRIGUES 

DOS REIS - OAB:6248AOB/RO

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva da parte autora, como acima 

requerido. Nesse passo, o pleito para redesignação da audiência fora 

indeferido, conforme ato judicial de fl. 420. Depois, com a manifestação 

expressa da parte demandada de que não mais deseja o depoimento 

pessoal da parte “ex adversa”, é certo que a presença do autor não é 

necessária para a realização da audiência. De tal sorte, o próximo passo 

seria a colheita do depoimento pessoal da parte demandada. Porém, 

conforme o art. 362, § 2º, do CPC, “o juiz poderá dispensar a produção 

das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não 

tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério 

Público”, sendo certo que o digno advogado da parte autora não se fez 

presente e nem justificou a ausência. Logo, dispensada está a oitiva da 

parte demandada, que se fez presente à audiência, com a preclusão da 

produção de prova oral. Posto isso, o próximo passo será a prolação de 

sentença, sem que se fale em alegações finais, já que não fora produzida 

prova oral, aguardando-se, no entanto, a resposta à missiva de fl. 411, 

conforme determinado à fl. 405. Com a resposta da instituição financeira, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o documento juntado no 

prazo de 15 dias. Após, CONCLUSOS para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229123 Nr: 17791-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 
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cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233583 Nr: 22334-21.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO BATISTA MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NEZOKIG, FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

INDIO - FUNAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DE VIDA - LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DE TESTEMUNHA - 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO JUDICIÁRIO - 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO. A expedição de ofícios a repartições públicas, bem 

como a empresas privadas, caracteriza-se como medida excepcional 

condicionada à comprovação de que a parte que requereu a medida tenha 

esgotado todas as diligências que estão ao seu alcance para a 

localização da testemunha. Não havendo nos autos provas de que a parte 

agravante realizou todas as diligências possíveis e necessárias à 

localização da testemunha, deve-lhe ser indeferido o pedido de expedição 

de ofícios a diversas entidades.” (TJ-MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL) (negrito 

nosso)De toda sorte, a própria parte autora, na exordial, declara o 

recebimento do seguro (fl. 13).Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão. 

Independentemente das providências anteriores, desde já, INTIME-SE a 

parte demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre os 

documentos juntados pela parte autora às fls. 216/238.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263203 Nr: 27104-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Fernando Sanches da Costa - OAB:12989, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:22.524MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o ato judicial de fl. 158 e a manifestação do “Parquet” de fls. 

212/212-verso, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

dias, apontar as folhas onde estão, um a um, os relatórios mensais de 

atividade, na forma do artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, 

de janeiro/2019 em diante, suprindo eventual falta. Vale lembrar que a 

ausência de apresentação de contas demonstrativas mensais, na forma 

do artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, não interfere na obrigação 

de o Administrador Judicial apresentar os RMA’s.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o ato judicial de fl. 56 fora 

devidamente cumprido, mormente com a intimação dos credores 

habilitados.

 Por fim, INDEFIRO o pedido de fls. 245/245-verso de carga dos autos fora 

de cartório, pois se trata de incidente, onde, mensalmente, é apresentado 

o relatório mensal de atividades do devedor, de modo que deve estar 

sempre à disposição de todos os credores, indistintamente.

Por fim, AO MPE.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 75, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Juína, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de 

distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279593 Nr: 8691-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. LIOTTO & CIA LTDA - ME, CLAUDIA 

APARECIDA LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A carta precatória de fl. 77 fora devolvida sem cumprimento ante a falta de 

pagamento da diligencia do Oficial de Justiça (fl. 98-verso).

 Às fls. 101/101-verso a parte autora pugna pela expedição de nova carta 

precatória, alegando que a diligência não foi paga pela falta de intimação 

do patrono do autor, pois não estava cadastrado nos autos.

 Pelo documento de fl. 95-verso, é possível visualizar que realmente o 

digno advogado da parte autora não foi cadastrado nos autos da carta 

precatória.

 Diante disso, EXPEÇA-SE nova carta precatória para o segundo endereço 

indicado na petição de fls. 75/75-verso, sem a necessidade de prévio 

recolhimento, visto que a devolução não se deu por culpa da parte autora, 

deixando consignado que o digno advogado da parte autora deverá estar 

cadastrado nos autos da carta precatória para que, intimado, realize o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313154 Nr: 13154-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DELGADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, FLÁVIO GIL LFERREIRA MACHADO - OAB:OAB/MT 

10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 331072 Nr: 751-38.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA LUISE STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2020, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, por carta com aviso de recebimento, sendo 

certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328881 Nr: 25431-24.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PULINO VARGAS - 

OAB:26.608, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:142307

 Vistos.

Por motivo de foro íntimo, conforme o artigo 145, § 1°, do CPC, 

DECLARO-ME suspeito para atuar no vertente feito.

AO Substituto Legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328926 Nr: 25461-59.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO COMERCIO DE PEDRAS EIRELI, KATIA 

ARIANE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 316364 Nr: 15878-50.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDP, CCDP, ECDPA, LCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:14797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:14797

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fl. 41, para tanto INTIME-SE a equipe técnica do 

juízo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize estudo psicossocial 

na residência da interditanda.

Respondendo aos seguintes quesitos:

01) Em relação à habitação?

a) Quantas pessoas moram na residência, idade e atividades, grau de 

parentesco?

b) Há fatores que colocam em risco a saúde ou interferem na convivência 

do grupo familiar? Quais?

02) Em relação ao avaliado?

a) Qual tratamento de saúde está submetido?

b) Qual frequência do tratamento?

c) Pelo serviço público ou privado?

d) Se prognóstico de reabilitação da deficiência acometida, a ponto de 

permitir a inclusão social?

e) Se o avaliado possui bens patrimoniais? Se sim, qual a capacidade de 

gerir seus próprios bens?

f) Se a família possui vínculos preservados com seus familiares, indicando 

quais familiares prestam acolhimento e apoio emocional e/ou material ao 

avaliado?

g) Quais atividades e tarefas são desenvolvidas pelo avaliado?

h) Descrever a habilidade ou condição do avaliado para executar tarefas 

ou ações sem assistência ou necessidade de que sejam todas assistidas?

i) Há possibilidade de integração do avaliado à vida comunitária e ao 

mercado de trabalho com a implementação e desempenho de atividades 

diárias?

j) Perspectivas do avaliado quanto à vida social e comunitária, filhos, 

casamento, relacionamentos?

k) Verificar o grau de discernimento do avaliado?

Com a juntada do relatório, abro vista ao Ministério Público, após, 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 313577 Nr: 13524-52.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor do menor Mateus Felipe Vettore de Araújo, 

no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

correspondente a R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), a serem 

pagos pelo requerido mensalmente, depositando os valores na conta 

bancária de titularidade da representante do menor.V – DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 
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CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265056 Nr: 28488-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 Vistos.

 Defiro a cota ministerial de fl. 130, para tanto, INTIME-SE a equipe técnica 

do Juízo, para que proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência do interditando, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de verificar 

se este possui capacidade para gerir os atos da vida civil.

Com a juntada do estudo psicossocial, abro nova vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 312248 Nr: 12461-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso Infracional->Procedimentos 

Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGJ, PJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIS ALVES PONDE - 

OAB:13830, JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - OAB:25.072-0

 Vistos.

Abro vista ao Ministério Público para manifestar acerca do petitório retro, 

após venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 9106-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada Drª 

ana karolina redivo da costa, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, 

dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades 

previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311187 Nr: 11707-50.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLCF, NCB, SRCVDS, SDFCS, OJC, VDNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Marcelo barbosa de freitas, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53184 Nr: 2845-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDMDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE, NMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face de Neuza Maria Assis, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Em relação ao petitório da parte exequente de fl. 292, vejo que merece 

deferimento no caso concreto, uma vez que a parte executada não fez 

qualquer aceno em direção ao pagamento do débito alimentar.

Assim, diante das considerações alhures mencionadas, aliadas ao 

contexto processual previsto artigo 835 do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução, bem como em face do convênio de cooperação 

Técnico-Institucional firmado entre o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e o Banco Central do Brasil, viabilizando a utilização do 

sistema BACEN-JUD para fins assegurar a satisfação da obrigação, por 

meio da constrição dos valores encontrados nas contas bancárias em 

nomes dos devedores pelo sistema on line, vejo que a medida requerida 

tem plena viabilidade.

Destarte, diante da realidade processual, é viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias do devedor, 

mormente em face da ausência de qualquer indício direcionado à 

composição da dívida, razão pela qual merece prosperar o pleito de 

penhora on line.

Desse modo, deferido o pedido formulado, no que tange a penhora on line, 

porém, conforme se verifica no detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores, esta restou infrutífera.

Posto isso, DETERMINO:

I - PROCEDA-SE com a juntada aos autos das informações de 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores com a resposta 

negativa.

 II - INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 17704 Nr: 4294-16.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKM, AAMM, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO CUIABÁ - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

exequente para manifestar acerca do adimplemento do valor devido, sob 

pena de extinção (fl. 151), todavia, devidamente intimada (fl. 153-v) deixou 

transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação (fl. 155).

Assim, considerando que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, 

assim, a extinção do feito é medida que se impõe.

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

Por fim, PROCEDA ainda o Sr. Gestor Judiciário com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330907 Nr: 588-58.2020.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLM, RSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CAMPOS MARQUES - 

OAB:170572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a presente ação trata-se de ação 

consensual de exoneração de alimentos, proposta por Fabiano Lopes 

Mendes e Ruan Santos Mendes.

Entretanto, nota-se que não restou juntado aos autos cópia dos 

documentos pessoais da parte requerente, comprovante de endereço e 

sentença que determinou o valor da pensão alimentícia.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de incluir cópia 

dos documentos pessoais da parte requerente, comprovante de endereço 

e sentença que determinou o valor da pensão alimentícia, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195944 Nr: 11601-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Marcos Luiz 

Gianotto, no qual aponta contradição e omissão na decisão proferida à fl. 

599, requerendo a expedição da carta de adjudicação do bem imóvel e a 

baixa no sistema RENAJUD, liberando a restrição do veículo.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fl. 610), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Deste modo, verifico que a razão assiste à parte embargante, uma vez 

que este juízo foi omisso quanto a expedição da carta de adjudicação.

Entretanto, no que concerne ao petitório de baixa na restrição junto ao 

sistema RENAJUD, constato à fl. 600 que a referida baixa foi efetivada por 

este juízo.

Posto isso, ACOLHO em parte os embargos de declaração, determinando 

a expedição da carta de adjudicação em favor da parte embargante.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 309088 Nr: 10005-69.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSdS, AHSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido na 

exordial, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II – DECRETO a revelia da parte 

requerida nos termos do art. 344, do CPC, todavia, por se tratar de direitos 

indisponíveis, não induz a presunção de veracidade, conforme prevê 

artigo 345, II, do CPC.III – DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 03/06/2020, às 13h30mim.Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de 

Processo Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 620-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Vistos.

Em atenção ao petitório da parte exequente aportado à fl. 169, 

DETERMINO:

 I - LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 147, nos 
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termos do artigo 845, § 1º, do CPC.

II – Considerando que é de responsabilidade da parte exequente a 

averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão, nos termos do artigo 844 do CPC.

III - PROMOVA a Secretaria de Vara com as comunicações indicadas nos 

artigos 804, 889, inciso V e 842, todos do CPC.

IV - Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem 

indicado, uma vez que o aludido imóvel está situado na Comarca de Campo 

Grande/MS.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 313387 Nr: 13388-55.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSL, JNBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, ROBSON MENDES FERREIRA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com o apensamento do presente feito aos autos tombados 

sob o código 27353.

No mais, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informando o atual endereço da parte requerida, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298437 Nr: 23497-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO 

o presente feito por falta de interesse processual, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civi l .Custas pela parte requerente.Ciência ao Ministér io 

Público.Publique-se. Intime-se. Após arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302026 Nr: 3557-80.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerida Drª. Ceylla chrysthyan custodio de godoi mello, para a 

devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302634 Nr: 4498-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Luis fernando decanini , para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306642 Nr: 8053-55.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDAL, LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Geovani luiz munari lothammer, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317530 Nr: 16880-55.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMRDS, EDJDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

Andre ferreira da silva, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo 

que não sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 
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artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320945 Nr: 19552-36.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, JPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Drª. Joselia de souza ermita, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330180 Nr: 26437-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBS, HSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 61/63, que designo o dia 

24/04/2020 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330180 Nr: 26437-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBS, HSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 61/63, que foi designado o 

dia 24/04/2020 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerente e da 

parte requerida para que compareçam na audiência acompanhados(as) de 

seus(uas) constituintes, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC, bem como, 

intimo o requerido da decisão judicial de fls. 61/63, que arbitrou os 

alimentos provisórios no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos 

líquidos do réu (deduzidos o imposto de renda e previdência social), em 

sua parte dispositiva abaixo transcrita.

“(...) Posto isso: I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II). IV - ARBITRO os 

alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos (deduzidos o imposto de renda e previdência social – 

descontos obrigatórios) do requerido a título de pensão alimentícia, além 

da manutenção do pagamento do auxílio-creche, plano de saúde e plano 

odontológico em favor do filho menor, a serem pagos pelo requerido. V - 

OFICIE-SE a empresa denominada Banco do Brasil, no endereço constante 

à fl. 23, para que proceda com o desconto mensal dos valores a título de 

pensão alimentar em favor do menor Heitor Sobral de Aguiar, no valor 

acima mencionado, depositando na conta bancária da requerente. VI – 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de manutenção da posse do 

veículo Ford/KA, placa QBG6574, ante a ausência dos requisitos legais. 

VII – No mais, DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. VIII – CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, 

I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações: a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC); b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC). d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil. IX – Não havendo acordo entre as partes, 

INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial com as partes e 

com o menor, a fim de verificar a viabilidade de guarda compartilhada ou a 

necessidade/possibilidade de guarda unilateral em favor da genitora. X - 

PROCEDA-SE o Sr. Gestor Judiciário com a inclusão das partes na Oficina 

de Pais e Filhos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

 Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308194 Nr: 9281-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTL, RTDCL, KTL, BTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Marcos cardozodalto, para a devolução, no prazo de 

03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313191 Nr: 13195-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Drª. Regina marilia de oliveira, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309307 Nr: 10229-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte inventariante Dr. Antonio aguiar ferreira, para a devolução, no prazo 

de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309987 Nr: 10784-24.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Paulo vitor lima ribeiro, para a devolução, no prazo de 

03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191112 Nr: 7610-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA RAMOS, DANIELA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ROSALINA DA SILVA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

Andre ferreira da silva, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo 

que não sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 

artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135074 Nr: 5230-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE VIER, Eidiger Garcia de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE VIER CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada Drª 

ana karolina redivo da costa, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, 

dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades 

previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 7251-38.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396-MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA 

FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT, MAYARA TRAJANO 

DA SILVA - OAB:24.055/MT, RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 224, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183037 Nr: 1096-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CELESTINO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Marco antonio de mello, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147261 Nr: 7037-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOG, KOA, MLMA, FAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Geovani luiz munari lothammer, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158836 Nr: 7432-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDO, TNDO, RBS, BNDO, RBDS, FNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Jonas coelho da silva, para a devolução, no prazo de 

03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158941 Nr: 7537-45.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Geovani luiz munari lothammer, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210993 Nr: 2858-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDSRA, MCRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850/0, JOSE CARLOS PEREIRA - OAB:11810, LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, WALLYNTON MATIAS MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.204

 Certifico que, intimo o requerido na pessoa do seu advogado para que 

manifeste acerca da juntada de fls. 656/661 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171989 Nr: 13593-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DA SILVA, SILDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - 

OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Marco antonio de mello, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172284 Nr: 13924-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDL, ISDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Jose maria barbosa, para a devolução, no prazo de 

03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230368 Nr: 18798-02.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VZDM, MLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Jonas coelho da silva, para a devolução, no prazo de 

03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232413 Nr: 21450-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVAG, ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Jose maria barbosa, para a devolução, no prazo de 

03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233227 Nr: 22093-47.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

Andre ferreira da silva, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo 

que não sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 

artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233408 Nr: 22237-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVCDS, EMCDS, RC, DSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

Andre ferreira da silva, para a devolução, no prazo de 03 (três) dias, dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo 

que não sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 

artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222425 Nr: 12019-31.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Renan guilherme sanches da costa, para a 

devolução, no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330986 Nr: 666-52.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 77/79, que designo o dia 
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05/03/2020 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286117 Nr: 13981-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES DE MOURA, VILSON RODRIGUES 

DE MOURA, MARLI MARIA PEREIRA DE MOURA, VERA LUCIA RODRIGUES 

DE MOURA, ANTONIO GILMAR DA SILVA, KEILA RODRIGUES DE MOURA 

DELABENETTI, ERINEU OLIVEIRA DELABENETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NILZA ADRIANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Pablo ailton da silva, para a devolução, no prazo de 

03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286536 Nr: 14348-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGPB, WFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Hitler sansão sobrinho, para a devolução, no prazo 

de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260578 Nr: 25253-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUALLI E FREITAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AZARIAS ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Drª. Paula patricia pasqualli, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260584 Nr: 25262-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADS, NAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Drª. Regina marilia de oliveira, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260812 Nr: 25461-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO, MARIA 

APARECIDA GOMES DE AZEVEDO SILVEIRA, AGNALDO GOMES DE 

AZEVEDO, JOSE AMERICO GOMES DE AZEVEDO, JONATHAN GOMES DE 

OLIVEIRA, MARCOS RANGEL DE LIMA GOMES DE AZEVEDO, ELIANDRA 

BENICIO SABARRETE DE AZEVEDO, LUCINETE ALVES DE LIMA, EVELLYN 

SABARRETE AZEVEDO, JENNYFFER SABARRETE DE AZEVEDO, LUCAS 

HENRIQUE NOBRE, DAYANE MAYARA SANTOS SILVA, MARIA ALICE DE 

LIMA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Emanoel gomes de sousa, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 4274-15.2007.811.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 243 de 877



 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDF, DCDS, OBDM, EBDF, ABDFS, NBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DARLENE KATIA FOGLIATTO GOUVEIA - 

OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte inventariante Drª. Joselia de souza ermita, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15244 Nr: 1200-60.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON FARIAS DE ANDRADE, CHEYLLA 

FARIAS ANDRADE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - OAB:6794-B

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) executado(a), para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, possa apresentar aos autos, documentos 

pessoais (RG/CPF/CERTIDÃO DE NASCIMENTO E/OU CASAMENTO) das 

partes envolvidas na demanda, para confecção do Formal de Partilha, 

tendo em vista o grande lapso temporal da primeira expedição do 

respectivo documento, referente ao presente feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115052 Nr: 5164-80.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KINUE NAGIT, MONICA KAZUKO TAIRA NAKASHIMA, 

KAZUNARI NAKASHIMA JUNIOR, CLAUDIA HIDEKO TAIRA, ROBERTO DA 

ROCHA TAIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO TAIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte Drª. Luciane soares martinazzo, para a devolução, no prazo de 03 

(tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118956 Nr: 8914-90.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do inventariante, para que 

possa proceder com o pagamento das custas processuais 

complementares, no valor de R$8.260,25 (oito mil e duzentos e sessenta 

reais e vinte e cinco centavos), no prazo legal, para posterior expedição 

de Formal de Partilha, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Drª. Livrada aparecida gaete, para a devolução, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação 

será expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 3200-28.2004.811.0055

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, CRISTIANI FERNANDES - OAB:14943, EDILENE 

MARIA TORQUATO VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Dª. Carla cristina freitas silva, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 2137-31.2005.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente Drª. Carla cristina freitas silva, para a devolução, no 

prazo de 03 (três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28423 Nr: 2342-60.2005.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecido João Batista de Oliveira proposta por Maria 

Iodonete de Oliveira.

Com a inicial (fls. 02/04) foram apresentadas as primeiras declarações, 

sendo apresentados os documentos pessoais da viúva meeira e de todos 

os herdeiros com suas respectivas representações processuais (fl. 10/12 

e 14/17), atestado de óbito do de cujus (fl. 13) bem como os documentos 

que comprovam a propriedade dos bens móveis a serem partilhados (fls. 

05 e 19/24).

A inicial foi recebida à fl. 33, sendo nomeada inventariante a requerente 

Maria Iodonete de Oliveira, conforme termo de assinatura de compromisso 

(fl. 36).

Decisão convertendo o feito para o rito do arrolamento sumário (fl. 47).

Apresentado o plano de partilha amigável, atribuindo a meação e o 

respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando os bens a serem 

partilhados (fls. 101/103).

Aportada a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança (fl. 148/149) e cópias das matrículas dos imóveis a serem 

partilhados (fls. 151/153).

 É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, no que diz respeito as certidões de inexistência de débitos 

fiscais, verifico que cabe a inventariante apresenta-las, devidamente 

atualizadas.

Por outro lado, quanto a impossibilidade de apresentação da guia de 

informação e apuração do ITCD, entendo plausível a justificativa, contudo 

necessário que os bens arrolados e descritos no plano de partilha 

contenham o valor individualizado conforme especificado na referida guia.

Posto isso, intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 

60 (sessenta) dias, as últimas declarações com o plano de partilha 

amigável, constando nesta o valor de cada bem arrolado, conforme guia 

de informação e apuração do ITCD, além das certidões de inexistência de 

débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107035 Nr: 5744-47.2008.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDJL, IMCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório às fls. 27/28, para tanto, EXPEÇA-SE mandado para o 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de proceder com a 

averbação nas matrículas dos imóveis nº 12.847, 12.848, 12.849, 12.894, 

24.356, 24.361, 16.698 e 16.699, para que passe a constar a condição de 

separados judicialmente das partes nas referidas matrículas, nos termos 

da partilha de fls. 08/15 e sentença homologatória de fl. 93.

Expeça-se ainda o competente Formal de Partilha.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNE, PSE, MALN, IMDME, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, KAMILLA PALÚ 

SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte inventariante Drª. Kamilla palú sassaki, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20410 Nr: 3772-52.2002.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WN, VCSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte autora Drª. TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES, 

para a devolução, no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida 

a intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 563-36.2006.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDSA, JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte autora Dr. ZILMA APARECIDA GONÇALVES, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59246 Nr: 902-58.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada da 

parte autora Drª. THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275413 Nr: 5324-90.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDS, BHDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Renan guilherme sanches da costa, para a 

devolução, no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251046 Nr: 17595-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IDALINA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora Dr. VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, para a devolução, no prazo 

de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160424 Nr: 10260-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR, para a devolução, no prazo de 03 (tres) 

dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido mandado 

de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades 

previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161307 Nr: 11818-44.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora Dr. VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves
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Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148187 Nr: 8055-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS SOUSA FERREIRA - 

OAB:48789

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO da advogada Drª. 

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES, para a devolução, 

no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação 

será expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184508 Nr: 2352-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RODRIGO 

ASCARI SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI 

CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado Dr. 

Rudi camparoto eliziario, para a devolução, no prazo de 03 (tres) dias, dos 

autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, esclarecendo 

que não sendo atendida a intimação será expedido mandado de busca e 

apreensão do processo, bem como aplicada as penalidades previstas no 

artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 7414-76.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHAD, FADSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora Dr. VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144370 Nr: 3980-84.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerida Dr. VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR, para a devolução, 

no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação 

será expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 1092-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 

056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora Dr. THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI, para a devolução, no 

prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será 

expedido mandado de busca e apreensão do processo, bem como 

aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308503 Nr: 9524-09.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRAB, EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA 

- OAB:20.491/O-oab MT

 Certifico que considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

Capítulo II, Seção 10, artigo 431, bem como no Provimento n.º 
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056/2007-CGJ, item 18 e ss., procedo com a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente Dr. Renan guilherme sanches da costa, para a 

devolução, no prazo de 03 (tres) dias, dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, esclarecendo que não sendo atendida a 

intimação será expedido mandado de busca e apreensão do processo, 

bem como aplicada as penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306761 Nr: 8155-77.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AND, MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, MARIA 

CAROLINE NASCIMENTO DURAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do ofício de fls.44/49 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275584 Nr: 5415-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, ESPOLIO DE CARLOS 

ROBERTO MENDES, ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS 

MENDES, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275584.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o peticionário de fls. 135.

 Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285085 Nr: 13150-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDALIA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285085.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Ordalia Maria Pereira.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A, em face de Ordalia Maria Pereira, ambos qualificados 

na exordial.

 Às fls. 49 a parte Autora requereu a desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324630 Nr: 22303-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 324630.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora de Consorcio Ltda.

 Requerido: V. A Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consorcio Ltda., em face de V. A Transportes 

Rodoviários de Cargas Ltda., ambos qualificados na exordial.

 Às fls. 25 a parte Autora requereu a desistência da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A desistência unilateral da ação é facultada pelo art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de direito subjetivo do 

autor quando ainda não regularizada a relação processual com a citação 

do réu.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284761 Nr: 12900-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEGAR CORNELIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 284761.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil. Por oportuno, intime-se novamente a parte autora para 

se manifestar a respeito da certidão de fls. 66.
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Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 325308 Nr: 22758-58.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 325308.

 Vistos,

 Defiro o pedido de buscas de endereço postulado às fls. 25, junto ao 

sistema de busca disponível bacenjud. Por ora, não vislumbro a 

necessidade de utilização de outros sistemas de buscas como INFOJUD, 

INFOSEG, RENAJUD, SERASA e SIEL conforme requerido, uma vez que a 

concessão de tais medidas seriam extremadas dada a atual fase 

processual.

 Obtendo-se novo endereço, proceda-se a citação da parte requerida.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188614 Nr: 5506-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AZOKEMAESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188614.

Natureza: Execução Extrajudicial.

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Executado: Adriano Azokemaese.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Adriano Azokemaese, todos qualificados 

nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte autora foi intimada 

pessoalmente (fls. 114) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls.115.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Exequente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

Exequente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118281 Nr: 8281-79.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA MENDES, ELIANA DOS 

SANTOS MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

NEUSA RAMOS MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT, 

Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Autos nº: 118281.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 251.

 Assim, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício 

de São José do Rio Claro para proceder a baixa da Av. 02 da matrícula n.º 

10.793.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331736 Nr: 1196-56.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar 

que a parte requerida forneça o tratamento médico prescrito às fls. 59, a 

ser disponibilizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da 

intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

limitada por agora ao valor da causa.Defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova, uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações da 

parte autora e sua hipossuficiência em relação as requeridas, pois as 

mesmas detêm melhores condições de produzir a prova, razão pela qual 

deve ser deferido o pedido de inversão, com fundamento no art. 6º, VIII, 

Lei nº 8.078/90.Concedo a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 de março de 

2020, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual. Intime-se a parte autora da 

designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, do CPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo 

com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, 

conforme o caso.Registro que as partes devem ser cientificadas que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), sendo certo que a ausência 

injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292952 Nr: 19370-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS 

- OAB:26101/O, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:13900

 Autos nº. 292952.

Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo 15 (quinze) dias, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278462 Nr: 7765-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AYRON VENTURA GONÇALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278462.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Requerente: Loteamento tarumã II Ltda.

Requerido: José Ayron ventura Gonçalves Ferreira.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Loteamento Tarumã II 

Ltda., em desfavor de José Ayron Ventura Gonçalves Ferreira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 186/189, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, também na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331053 Nr: 713-26.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331053.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 13h:30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331057 Nr: 721-03.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331057.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 14h:30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331060 Nr: 727-10.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331060.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 15h:00 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331063 Nr: 733-17.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL BRIAN DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331063.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 16h:00 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331065 Nr: 737-54.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331065.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 15h:30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.
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 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331068 Nr: 743-61.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331068.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação p ara o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14h:30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 324578 Nr: 22252-82.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 324578.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 325181 Nr: 22691-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE TEREZINHA SALTON MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 325181.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 327697 Nr: 24590-29.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 24867/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 327697.

Vistos,

Ante ao pagamento das custas processuais às fls. 21/22, recebo a 

petição inicial.

Em que pese o desinteresse da parte autora na realização da audiência de 

conciliação, entendo que esta deverá ser agendada, haja vista que o art. 

334, §4º, inciso I, do CPC aduz que ambas as partes deverão manifestar 

expressamente o desinteresse na audiência de conciliação.

Desse modo, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 
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devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328513 Nr: 25156-75.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER E ALINE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 328513.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

Por fim, defiro o pedido de expedição de Certidão Comprobatória do 

Ajuizamento da Execução, nos termos do artigo 828 do NCPC, devendo a 

senhora gestora providenciar referida Certidão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 306647 Nr: 8058-77.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, CADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL DEMETRIO KOWALSKI - 

OAB:34129, NATHALIA KOWALSKI FONTANA - OAB:PR/44.056, 

VANESSA SMAIL DE MORAES - OAB:45039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 306647.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 60 (sessenta) dias conforme 

peticionário do exequente (fls. 54).

 Decorrido o prazo, determino seja a parte autora intimada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, indicar a correta localização de outros eventuais bens, 

sob pena de devolução da missiva com parcial cumprimento.

 Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 301320 Nr: 2510-71.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY PAULISTA SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODENILSON PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIANE MENCHON MOURA 

ENDLICH - OAB:23114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Autos nº: 301320.

 Vistos,

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção oral, consistente no depoimento pessoal do réu e 

na oitiva de testemunhas.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; d) 

nexo de causalidade; e) existência de culpa; f) existência de culpa 

exclusiva do autor; g) existência de excludente de culpabilidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de março de 2020, as 16:30 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 17317-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVES NEVES, JOSE CORNELIO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 203274.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 152 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222793 Nr: 12284-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 222793.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 102 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 223068.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 91 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223070 Nr: 12476-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 223070.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 77 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209252 Nr: 1415-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Autos nº: 209252.

Natureza: Execução de indenização por danos morais e materiais.

Requerente: Maria Fatima Barbosa Rodrigues.

Requerido: Viação Juína LTDA EPP.

Vistos,

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Fatima Barbosa 

Rodrigues em desfavor de Viação Juína LTDA EPP., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 334/335, 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

336/394, apresentado pela denunciada a lide Nobre Seguradora, a rejeito 

de plano, posto que o cumprimento de sentença de fls. 317/319 diz 

respeito a lide principal entre a autora Maria de Fátima Barbosa Rodrigues 

e a requerida Viação Juína Ltda.

Outrossim, verifico que o acordo entabulado entre as partes em fls. 

334/335 não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, 

uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto lícito e 

direito patrimonial disponível, razão pela qual, a medida que se impõe é a 

homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, também na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223630 Nr: 12954-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 223630.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 112 e considerando a alteração ocorrida no 
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artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228579 Nr: 17222-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº. 228579.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 110 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 256810.

Vistos,

 Considerando o decurso de lapso temporal da tentativa de intimação do 

executado realizada em fls. 110, em que o Sr. Oficial de Justiça informou 

estar o executado em São Paulo para a realização de procedimento 

médico, reitere-se a tentativa de intimação da parte executada no mesmo 

endereço anterior.

 Não sendo possível a realização da intimação do executado, deverá o Sr. 

Oficial fazer certidão pormenorizada, vindo o feito concluso para análise 

do pedido de fls. 113/113 vº.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220895 Nr: 10815-49.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA

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

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 220895.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 51 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147087 Nr: 6853-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Autos nº: 147087.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução extrajudicial promovida por Cooperativa de 

Crédito Sicredi Sudoeste em face de Daniel Rodrigues.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 135 foi efetuado o bloqueio on 

line de numerários das contas bancária do executado.

 Por conta disso, o executado às fls. 145/149 pugnou pela liberação dos 

valores sustentando a impenhorabilidade dos valores por se tratar de 

salário oriundo de auxílio doença.

 Às fls. 157/159 a parte exequente sustentou que os documentos 

apresentados não são suficientes para demonstrar a impenhorabilidade 

dos valores.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 135, no dia 

04/10/2019 foi indisponibilizado da conta bancária do executado, o 

montante de R$2.704,46.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária é proveniente de salário auxílio doença recebido do INSS.

 O art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;”

 Pois bem, analisando os autos, em que pese a alegação da parte 

exequente de que há divergência entre o alegado pelo executado e os 

dados encontrados junto ao site do Inss, de modo que o benefício do 

executado se estenderia somente até data de 13/05/2019 e, por isso, não 

havendo como o mesmo ter proventos decorrentes do aludido benefício 

em data posterior, não prospera.

É sabido que os pedidos de prorrogação junto ao Inss só podem ser 

realizados 15 (quinze dias) antes do término do mesmo, tendo o 

exequente conseguido a prorrogação de seu benefício em 22 de agosto 

de 2019 até o dia 30/05/2020 conforme fls. 153, o que deixa claro que o 

valor a ser recebido pelo mesmo na data de 07/11/2019 é proveniente de 

auxílio doença que por sua vez detém caráter alimentar sendo 

impenhorável, desse modo verifico que a pretensão deduzida pela parte 

executada merece ser acolhida.

 Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos 

da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, foi 

demonstrado satisfatoriamente, haja vista que a parte executada 

apresentou demonstrativo de conta poupança (fls.150), e a comunicação 

da decisão que prorrogou o benefício ao Executado, demonstrando assim 

que o valor bloqueado de fato é proveniente de auxílio doença e portanto 

não pode ser penhorado.

 Assim, considerando que a verba salarial possui caráter alimentar e não 
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ultrapassa ao patamar de 50 salários mínimos, é impenhorável o valor 

bloqueado na conta do Banco Bradesco do executado Daniel. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL - 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.I - O salário é impenhorável, salvo quando alcance patamar 

superior aos 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou seja destinado 

ao pagamento de débito de natureza alimentar.II - Sobre a verba salarial da 

agravante incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, 

deve ser reformada a decisão de base que determinou o bloqueio de 30% 

do montante depositado em conta bancária da executada.” (TJ-MT, Agravo 

de instrumento 1003581-96.2018.8.11.0000, Relator (a): Des. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

 Portanto, entendo que deve ser deferido o pedido de impenhorabilidade, 

uma vez que há comprovação nos autos de que o valor bloqueado é 

proveniente de auxílio doença.

Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 145/149 para determinar a 

liberação do valor de R$2.704,46 da conta do Banco Bradesco do 

executado Daniel Rodrigues.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio do valor 

penhorado, conforme comprovante retro juntado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 329737 Nr: 26052-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS Indústria e Comércio de Injeção de 

Artefatos Plásticos Eireli, SIDCLEI DOS SANTOS SILVA, CLESIO ELIAS 

RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 329737.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328884 Nr: 25435-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertivale Comércio e Representações Ltda, 

FERNANDO PATRICH DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 328884.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Du Pont do Brasil S/A – 

Divisão Pioneer Sementes em face de Fertivale Comércio e 

Representações Ltda, Fernando Patrich Dal Castel e Gabriela Bortolini 

Jahn, todos já qualificados.

Alega a parte exequente ser credora da parte executada do valor de R$ 

807.976,95, decorrente do inadimplemento do Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/39.

A inicial foi recebida às fls. 40.

Às fls. 41/44 a parte exequente apresentou o documento original do 

instrumento particular de confissão de dívida.

 Às fls. 45/63 a parte exequente informou que a parte executada realizou 

o protesto, em seu desfavor, de 02 títulos no valor total de R$ 35979,31.

Por conta disso, requereu a concessão da tutela de urgência em caráter 

liminar, para que seja determinada a baixa/cancelamento e/ou suspensão 

dos efeitos dos protestos, ante a possibilidade de compensação das 

dívidas.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 A tutela provisória de urgência, por sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento de forma incidental ou antecedente. Já a tutela de evidência 

será sempre incidental, jamais antecedente.

 In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no cancelamento e/ou suspensão dos efeitos 

dos protestos.

 O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para 

a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Com efeito, a presente demanda se trata de execução, na qual o objeto 

se limita ao valor consubstanciado no título que pretende executar.

Assim, a dívida que a parte exequente confessa possuir com a parte 

executada deve ser discutida em ação própria, haja vista que o 

procedimento executivo não demanda dilação probatória, sendo 

inadequada a postulação da tutela de urgência na forma requerida às fls. 
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45/63. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE 

ARMAZE-NAGEM E TRANSPORTE (FRETES). INCÊNDIO EM ARMAZÉNS. 

INDENIZAÇÃO PELAS MERCA-DORIAS PERDIDAS. SERVIÇOS DE FRETES 

PRESTADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES POR LONGO PERÍODO. 

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. 

VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DESCABIMENTO. A pretensão de tutela de 

urgência não guarda relação com o objeto da execução e traz discussão 

de crédito/débito entre as partes que deve ser solvida em ação própria. 

Tutela de urgência revogada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079596938, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em: 14-03-2019)

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 40.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331073 Nr: 753-08.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331073.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 13h:00 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331075 Nr: 757-45.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331075.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 13h:00 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331082 Nr: 767-89.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331082.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 
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tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2020, às 14h:00 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331084 Nr: 769-59.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 331084.

Vistos,

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 17 de março de 2020, às 13h:30 

minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

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

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331103 Nr: 787-80.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, JULIANO RODRIGUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ADRIANO MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LADISLAU BATISTA - 

OAB:OAB/DF 27.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 331103.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331142 Nr: 827-62.2020.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO MACIEL MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 331142.

Vistos,

 Defiro os benefícios da gratuidade justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 

1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC.

Com fundamento no art. 109 da Lei de Registros Públicos, determino que 

seja dado vista dos autos ao membro do Ministério Público pelo prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, voltem-se os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331193 Nr: 872-66.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MARLI GOMES DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAL DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA M. DE A. V NETO 

DEBESA - OAB:11674/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 331193.

Vistos,
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Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 331302 Nr: 949-75.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 331302

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286081 Nr: 13951-83.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR BARIVIERA, MARINO JOÃO ZIANI, CLAUDIR 

BARIVIERA, JACIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Autos nº: 286081.

 Vistos,

Intime-se a parte requerida a manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre 

o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (fls. 

267/268), em conformidade com o § 4º do art. 485 do Código de Processo 

Civil, cientificando-a que no silêncio será considerado seu consentimento.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Autos nº. 199567.

Vistos,

Inicialmente devo justificar o atraso no impulsionamento do feito, que 

decorreu em razão do acúmulo de trabalho.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, embora o presente feito 

estivesse apto para ser sentenciado com a apresentação de memoriais 

finais pelas partes, fato é que, a parte requerida em seus memoriais 

alegou a violação ao princípio da boa fé processual, por a parte autora ter 

apresentado nota fiscal adulterada, no intuito de que o bem descrito na 

referida nota fosse aceito a título de caução.

 Assim, atento ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da alegação da parte requerida de que houve 

violação ao princípio da boa fé processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 8768-05.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Autos nº: 218614.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265025 Nr: 28434-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FLORIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 265025.

 Vistos,

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267596 Nr: 30360-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLY EICH ALVES, AYRTON FREITAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, DAVI MISKO DA SILVA ROSA - OAB:93063, 

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 
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15.154, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, KAREN CRISTINA RUIVO 

GUEDES - OAB:OAB/SP 199.660, MARCUS VINICIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 Autos nº: 267596.

 Vistos,

 Considerando que ocorreu uma falha na gravação do depoimento pessoal 

do autor Ayrton Freitas Rego quando da audiência de instrução e 

julgamento, o qual se encontra sem áudio (fls. 278/279), é necessária a 

repetição do ato, o qual designo para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

16h30min.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139275 Nr: 9741-33.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIZZI LEIVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:OAB/MT9941-B

 Autos n.º 139275.

Vistos,

Considerando que o acordo juntado às fls. 309/312 não foi firmado pelos 

advogados da parte requerida, determino sua intimação para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar essa omissão, sob pena de não homologação 

do acordo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212463 Nr: 4092-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS MEDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ATAÍDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

PERES - OAB:36190/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 212463.

 Vistos,

 Considerando que os veículos encontrados encontram-se alienados 

fiduciariamente, é inconteste a impossibilidade de penhora dos referidos 

bem, conforme se depreende do posicionamento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. O instituto da alienação fiduciária 

consiste em uma modalidade de garantia contratual na qual a propriedade 

é transmitida ao credor fiduciário, possuindo o devedor apenas a posse 

direta do bem, como depositário. Assim, enquanto não quitada a dívida, o 

bem não permanece sob o domínio do devedor, razão por que não pode 

ser objeto de penhora na execução trabalhista. Agravo de Petição 

conhecido e não provido.

(TRT-7 – AP: 00005521220185070002, Relator: DURVAL CESAR DE 

VASCONCELOS MAIA, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de 

Publicação: 24/04/2019)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULOS ALIENADOS 

FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a penhora sobre 

bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao 

devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de 

depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de 

financiamento.

(TRF-4 – AC:50045573720174047101 RS 5004557-37.2017.4.04.7101, 

Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA 

TURMA)

Todavia, não há obstáculos para que sejam penhorados os direitos do 

devedor fiduciário decorrentes do contrato de financiamento, conforme 

previsto no inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido os julgados ora colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS 

ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PREVISÃO NO ART. 835, XII, DO CPC. 

ENVIO DE OFICIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Encontrados, pela pesquisa RENAJUD, dois veículos em 

nome do devedor alienados fiduciariamente, deve ser deferido o pedido do 

exequente de envio de ofício à instituição financeira credora fiduciária 

para obtenção de informações sobre referidos contratos, diante da 

possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes de 

contrato de alienação fiduciária, expressamente prevista no Novo Código 

de Processo Civil (art. 835, XII). 2. Recurso conhecido e provido.”

 (TJ-DF 07069372320178070000 DF 0706937-23.2017.8.07.0000, Relator: 

ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 21/09/2017, 8ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 

DIREITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE 

FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. A proteção conferida ao imóvel residencial 

próprio constante no artigo 1° da Lei n° 8.009/90 não obsta a penhora 

sobre os direitos da parte executada relativos ao contrato de alienação 

fiduciária do imóvel, a qual incide apenas sobre esse eventual crédito 

remanescente, proveniente da alienação do imóvel a terceiros pelo credor 

fiduciário, na hipótese de a dívida garantida pelo bem não vir a ser 

integralmente quitada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – AI: 05397674720188090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 

Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 28/03/2019)

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS 

DECORRENTES DE CONTRATOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. INSURGÊNCIA DA 

EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS 

DERIVADOS DAS PARCELAS QUITADAS PELA DEVEDORA EM 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. MEDIDA 

QUE DEVE SER ACOMPANHADA PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS 

INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS PARA QUE INFORMEM SOBRE A 

SITUAÇÃO ATUAL DOS PACTOS E A EXISTÊNCIA EFETIVA DE CRÉDITO. 

DECISÃO REFORMADA. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DO 

RECURSO. ""o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos"

 (REsp 1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). [...]" (AgInt no AREsp 1370727/SP, 

rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 25-3-2019). 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 

0140648-65.2015.8.24.0000, de Curitibanos, rel. Des. Dinart Francisco 

Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 11-06-2019).”

 Assim, conforme manifestação de fls. 157, expeça-se ofício às 

instituições financeiras em que fora realizado os financiamentos 

solicitando informações sobre o contrato de alienação fiduciária celebrado 

com o executado referente aos veículos constantes no extrato de fls. 

149/154.

 Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163799 Nr: 1176-75.2014.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTECNICA PRISMA LTDA-ME, LECIO KOIKE, 

MARCOS MORAES, NILTON TOSHIMITSU OKU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Autos nº: 163799.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença definitivo formulado às fls. 

515/520. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

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

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158079 Nr: 6673-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DOS SANTOS - ME, JOSÉ 

MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 158079.

Natureza: Ação de Execução de título Extrajudicial.

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerido: Jose Matias dos Santos – ME e Outro.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de Jose Matias dos Santos - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 134, comunicaram a 

composição de um acordo, requerendo a sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, conforme acordo realizado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 6686-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MOACIR SONZA, IVONETE 

VANZELLA SONZA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, GILNEI LUIS 

RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI, CLAYTON DA SILVA 

PEREIRA, ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, CLAYTON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos n.º: 158091.

Vistos,

Considerando a manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso às fls. 486, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, novamente concluso.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 147845.

Vistos,

Às fls.668, foi determinada a intimação para que a parte autora juntasse 

os documentos faltantes, às fls. 671, foi certificada a inércia da parte 

Autora. Em fls. 672, o autor fora intimado novamente a fim de dar 

prosseguimento ao feito, tendo a carta Ar retornada com a informação de 

“mudou-se”.

Assim, intime-se novamente a parte autora para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 308512 Nr: 9538-90.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBC DA COSTA NETO, G. CAR SERVIÇOS 
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AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Autos nº: 308512.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 128/129. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

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

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 315641 Nr: 15262-75.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 315641.

Natureza: Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: José Luiz da Silva.

Vistos,

Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã Ltda., em 

desfavor de José Luiz da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 169/171, as partes 

comunicaram a composição de um acordo, requerendo a sua 

homologação e consequente extinção.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Custas remanescentes, se houver, também na forma acordada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 316367 Nr: 15879-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITOM BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 316367.

Vistos,

Às fls. 62, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça acostada em fls. 61, 

tendo permanecida inerte.

Assim, intime-se novamente a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328601 Nr: 25228-62.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18139, SIRLENE PROVASI - OAB:OAB/MT 27.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 320104.

 Vistos,

 Diante do petitório e documentos de fls. 32, redesigno a audiência 

anteriormente agendada, para o dia 17 de março de 2020, às 16:00 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 322551 Nr: 20811-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN JULIE LIRIA 

FERNANDES TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO 

BRASIL FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 Autos n.º: 322551.

Vistos,

Compulsando-se os autos verifico que a decisão de fls.08/08vº não foi 

integralmente cumprida, desse modo, expeça-se novo mandado de citação 

pessoal do demandado no endereço indicado pela Defensoria Pública em 

fls. 02vº/03, devendo ser observado o disposto no despacho de fls. 

08/08vº.

Ás providências

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 320096 Nr: 18834-39.2019.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semeare Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:250407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 320096.

 Natureza: Ação de execução por quantia certa.

 Requerente: Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda.

 Requerido: Semeare Agropecuária Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de ação de execução por quantia certa ajuizada por 

Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda., em face de 

Semeare Agropecuária Ltda., ambos qualificados.

Realizados alguns atos, a parte requerente, às fls. 38, requereu a 

desistência da presente ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Por fim, informo que as custas processuais remanescentes, se houver, 

serão pagas pela parte requerente, nos termos do art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 322797 Nr: 20964-02.2019.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE 

MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 322797.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 66 a parte autora requereu a 

citação por edital dos requeridos Aline Sampaio de Melo e Jackson Lucio 

Fiorini, uma vez que alega ter sido realizadas várias buscas no processo 

em apenso de código 12453 no intuito de localizar o endereço dos 

mesmos.

 As buscas restaram frutíferas, contudo, tais Requeridos não foram 

encontrados, seja por diligência do oficial de justiça, seja por carta com 

aviso de recebimento ou até mesmo por carta precatória.

 Devido a esse fato e levando em consideração o tempo em que a 

presente ação está em curso, determino a citação por edital dos 

Requeridos Aline Sampaio de Melo e Jackson Lucio Fiorini, pelo prazo de 

30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador 

especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 326796 Nr: 23844-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES FEITOSA, ALEXSANDRO 

MOTTA, DANISLEI DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326796.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 76, redesigno a audiência de conciliação, 

anteriormente agendada, para o dia 17 de março de 2020, às 14:00 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 74.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 12887-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que intimo a parte requerida para no prazo de 05 (cinco)dias, 

depositar judicialmente os honorários periciais no valor de R$6.000,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148169 Nr: 8036-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTICOLHE COMERCIO DE HORTALIÇAS E 

CEREAIS LTDA, NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatóia a ser distribuída na Comarca de 

Barra do Bugres-MT.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215507 Nr: 6432-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES CAMARGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 228085.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 99 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125719 Nr: 4699-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA- HIPER 

MODELO, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR PIEROZAN 

MAGALHAES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA 

MAGALHAES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Ante o exposto, acolho em parte o pedido de fls. 69/70 e determino que a 

Central de Arrecadação e Arquivamento do presente Foro expeça a 

certidão de débito das custas processuais em nome do Supermercado 

Modelo Ltda, com subsequente averbação das custas pendentes no 

presente feito.Após, remeta-se a certidão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (DCA/UNT) 

para as providências cabíveis quanto ao procedimento mais adequado 

para habilitação do crédito pendente em face do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Em seguida, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 29 de janeiro de 2020.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228085 Nr: 16774-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 228085.

Vistos,

Haja vista o petitório de fls. 99 e considerando a alteração ocorrida no 

artigo 3° da Lei 13.340/2016, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento à presente execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287317 Nr: 15033-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BARBOSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Certifico que decorreu o prazo no dia 27/01/2020, para a parte executada 

efetuar o pagamento voluntário, apesar de ter sido devidamente intimada 

da decisão de fls.124, conforme certidão de publicação pelo DJE de 

fls.125, sendo assim intima-se a parte exequente para requerer o que tem 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331638 Nr: 1131-61.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE MILHO LTDA EPP, JOCELEIDE ORMOND BAU, MAURO 

BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 6, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 142,51 

(cento e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 49,94 (quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

totalizando o valor de R$ 192,45 (cento e noventa e dois reais e quarente 

e cinco centavos), dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor 

de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Goiás, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo assim, 

nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273696 Nr: 4024-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Brasnorte para avaliação e demais atos expropriatórios, juntado a guia 

aos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110229 Nr: 397-96.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILENIO LTDA, JAQUES 

FERNANDES DE FIGUEIREDO, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, ARMINDO 

DE FIGUEIREDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.Por fim, defiro o 

pedido de fls. 50 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CPF/CNPJ da parte executada. Deverão os autos permanecer em 

Gabinete como estabelecido pelo aludido Provimento.Cumprido 

integralmente a presente decisão, havendo penhora, abra-se vistas à 

parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, nos 

termos do art. 16, da Lei 6.830/80. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 30 de julho de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 264 de 877



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 293300 Nr: 19592-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° 19592-52.2018 – Cód. 293300

VISTOS.

 Primeiramente, denota-se que a sentença retro determinou a remessa 

necessária dos autos com respaldo no art. 496, inciso I do CPC.

Averiguando os autos constatei que, a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa é inferior a mil salários mínimos. Assim, 

CHAMO O FEITO A ORDEM, e deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo 

em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no 

artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Após é importante destacar que embora nos autos tenha sido determinada 

a implantação do benefício em sentença, a autarquia tem-se tornado inerte 

e consequentemente, não tem cumprido com a determinação deste juízo.

Assim, nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida 

a implantação/manutenção do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de novembro de 2019.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234129 Nr: 23141-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FERMINO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor aos 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixado no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, ressalto 

todavia que conforme exposto à fl. 23, houve a quitação dos honorários 

advocatícios.A respeito, vejamos recente julgado:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL 

POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Quanto as custas, não haverá a cobrança consoante 

decisão proferida pela CGJ-MT nos autos do processo administrativo n.º 

0008387-60.2019.8.11.0000.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 2497 Nr: 939-37.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - OAB:4165-OAB-MT

 Cumprimento de Sentença – Cód. 2497

VISTOS, ETC.

Conforme consta dos autos, o executado efetuou o depósito dos 

honorários sucumbenciais as fls. 619/620.

 Sendo assim, determino desde já a expedição de Alvará de Levantamento 

dos valores relativos aos honorários.

Todavia, conforme certidão e extrato de fls. 627/629 há mais de um 

depósito efetuado pelo executado e vinculado a este feito; sendo um no 

valor de R$ 2.785,10 e outro no valor de R$ 2.080,99, este relativo ao RPV 

emitido nos autos.

Sendo assim, intime-se o Requerido para que informe a que título se refere 

o depósito no valor de R$ 2.785,10, com data de emissão em 23/10/2017 e 

pagamento em 10/11/2017 (fls. 628) eis que não faz relação a nenhuma 

RPV expedido nos autos.

Em caso de ter sido efetuado por equívoco, desde já determino o 

levantamento dos valores ao Estado requerido, a ser depositado em conta 

informado por este, mediante expedição de alvará.

Às providências.

 Intime-se e expeça-se o necessário.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127248 Nr: 6132-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JORGE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117935 Nr: 7940-53.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 10366 Nr: 747-02.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Compulsando os autos, verifica-se que o RPV foi devolvido com 

impugnaçao quanto ao calculo.

2 - Assim, deve a parte autora se manifestar quanto a impugnação, bem 

como indicar o calculo atualizado conforme IPCA-E como já decidido pelo 

STF no RE 870.947.

Fixo o prazo de 15 dias.

3 - A conclusão deve vir em regime de urgencia, por se tratar de idoso 

que aguarda apenas a satisfação do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116384 Nr: 6419-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no contrato colacionado às fls. 174 não consta a advogada 

subscrevente da petição de fls.170 como contratada, diante disso, e 

considerando que na aludida petição a patrona pugnou pelo destacamento 

dos honorários contratuais, intimo-a para que traga aos autos o contrato 

pertinente ou requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 21945 Nr: 1199-07.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 Vistos

Devolvo os autos para o efetivo cumprimento do termo de penhora e 

deposito dos imoveis oferecidos à penhora.

Certificado o cumprimento, que se arrasta há anos, e intime-se as partes, 

inclusive para fins de embargos como já requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 110229 Nr: 397-96.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILENIO LTDA, JAQUES 

FERNANDES DE FIGUEIREDO, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, ARMINDO 

DE FIGUEIREDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos

Inicialmente, verifico que não houve intimação da parte executada quanto 

a rejeição da exceção de pré-executividade, o que impende seja 

certificado.

Ademais, a ultima atualização da divida é de 2016, sendo mister que se 

faça a intimação da Fazenda Publica para o faze-lo, em 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132818 Nr: 2714-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que houve alteração no preenchimento das RPV'S no 

sistema EprecWeb nos moldes da resolução 458/2017CNJ, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que traga aos autos os 

valores referentes ao débito principal discriminando o quantum relativo ao 

valor corrigido, bem como ao valor dos juros, tendo em vista que ao 

somar-se os valores devidos e destacados na planilha de fls.184/185 

tem-se o total de R$ 5562,93 e não o valor assinalado como devido pelo 

exequente na petição de fls.181/183 (R$ 5526,93). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289442 Nr: 16590-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA HOVORUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: Excelência, esta Oficial de Justiça realizou diligências nestes autos 

no intuito de encontrar o veículo objeto de busca, conforme devidamente 

explicado em certidão, outrora, aportada nestes autos. Apesar das 

buscas que são costumeiramente realizadas em mandados desta 

natureza, com esta finalidade, não se obteve êxito. Posteriormente, a parte 

autora juntou ao processo uma petição solicitando a extinção do feito, 

desistindo do pedido de busca, pois a partes realizaram um acordo; na 

qual esclarece que a parte requerida quitou o débito. Entretanto, mesmo 

após intimada por mais de uma vez, para o pagamento das diligências 

realizadas, a parte autora não efetuou o pagamento, tampouco, 

manifestou-se neste sentido. Esta oficial até tentou contato com o 

escritório responsável, mas sem êxito algum. Diante das informações 

acima REQUER de Vossa Excelência a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, na pessoa do seu representante legal, para que proceda 

com o depósito do valor da complementação de diligências especificado 

na certidão já mencionada, o qual soma a importância R$ 404,14 

(quatrocentos e quatro reais e catorze centavos) a título de complemento 

das despesas de condução, referente a 11 (onze) diligências locais 

realizadas nesta cidade , a qual deverá ser depositada por meio de guia 
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no Link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312664 Nr: 12764-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEIDY KATTIUSCIA WIEDERKER GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:MT/3937, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:MT/18.985

 Vistos,

Considerando-se que a únbica divergência existente entre as partes no 

que tange a prestação de contas, se refere ao estorno R$ 6.028,13 

atinente a suposto lançamento de crédito a mairo decorrente de 

aditamento do FIES, consigno ao requerido o prazo de 60 dias para que 

apresente a documentação contábil apta a demonstrar a divergência entre 

os valores recebidos pelo FIES e os crédito lançados em favor da autora, 

sobe pena de se reputar que o estorno foi indevido.

Apresentada a documentação contábil, oportunize-se a manifestação do 

autor e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285976 Nr: 13876-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CHRISTINE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A GRUPO BNP PARIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Vistos,

Translade-se para o presente feito cópia do acordo celebrado entre o 

autor e o primeiro requerido nos autos cod. 258678.

Após oportunize-se as partes para que se manifestem sobre eventual 

carência superveniente ainda que parcial, coisa julgada e reconhecimento 

do pedido.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321702 Nr: 20139-58.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

do oficial de justiça: Certifico por derradeiro que, em face da realização de 

diligências rurais e urbanas, solicito a intimação da parte autora para 

efetuar a complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$ 248,92 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), 

que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial EDSON OSMAR ALVIANO COSTA para recebimento 

dos valores, tudo conforme provimento em vigência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118813 Nr: 8785-85.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ntime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como acerca da penhora on line positiva acostada as 

fls. 215, no valor de R$ 1.700,00.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9727 Nr: 27-35.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11.460-MT, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Considerando-se a grande quantidade de feitos que se encontram com a 

mesma pendência, diligêncie-se junto ao respectivo Cartório solicitando 

informações quanto a existência ou não de anuência do Juízo do 

Inventário para a homologação dos acordos apresentados pelo espólio.

Após, colha-se a manifestção do Ministério Publico.

Intimem-se. Cunmpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18361 Nr: 866-89.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO TAVARES BARROS - 

OAB:15327, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11.460-MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B/MT, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,
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Considerando-se a grande quantidade de feitos que se encontram com a 

mesma pendência, diligêncie-se junto ao respectivo Cartório solicitando 

informações quanto a existência ou não de anuência do Juízo do 

Inventário para a homologação dos acordos apresentados pelo espólio.

Após, colha-se a manifestção do Ministério Publico.

Intimem-se. Cunmpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125113 Nr: 4091-39.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B

 Vistos,

Intime-se o executado para que se manifeste sobre o pedido de fls. 

237/239, bem como sobre a avaliação apresentada pelo exequente com 

fulcro na tabela FIPE.

Após, concllusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144503 Nr: 4116-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA BANCO DO BRASIL 

PARA MANIFESTR E DEPOSITAR EM JUIZO O MONTANTE DO DEBITO 

ATUALIZADO CONFORME FLS. 459//466, BEM COMO MINUTA DO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM ENCARGOS FINANCEIROS 

ESTIPULADOS EM TJLP MAIS 5% AO ANO, TUDO DE CONFORMIDADE 

COM A PARTE FINAL DO DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO(...)I - Após, 

não sendo apresentadas impugnações e sendo certo que a instituição 

financeira deixou clara que não possui interesse na constituição do funda 

garantidor, deverá a mesma ser intimada tanto para depositar em juizo o 

montante do débito atualizado, bem como minuta de contrato de 

financiamento, com encargos financeiros estipulados em TJLP + 5% ao 

ano, juros simples, com pagamentos em 4 parcelas anuais, sob pena de 

se proceder a constrição de valores equivalentes que serão liberados ao 

credor Rural Soluções e Serviços Ltda, ficando o autor Nelson Ferreira de 

Lima obrigado, por conta do Acórdão, já transitoado em julgado, a 

proceder o pagamento do alongamento, observando-se os prazos e 

encargos já consignados nesta decisão, nos termos da Lei n. 11524/2007.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194675 Nr: 10614-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO 

DA AMAZONIA S/A - CAPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OSIMAR DE MENEZES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO MEIRA ROESSING - 

OAB:12.719/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCELO PALMEIRA 

- OAB:18870/PA, WALBER TEIXEIRA - OAB:19528/PA

 Vistos,

Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 420, oficiendo-se a 

respectiva instituição financeira solicitando-se informações do 

financiamento que onera o bem penhorado, colhendo-se então 

manifestação do exequente quanto interesse na manutenção da penhora, 

alienação aou mesmo adjudicação doem penhorado.

Sem prejuízo intime-se o executado para que informe a localização do 

bem, sob pena de ser determinada a restrição quanto a circulação do 

mesmo..

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279865 Nr: 8906-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, 

WALDEREZ TEREZINHA NIGRO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 09/10/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283252 Nr: 11713-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sanchez Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 (...). Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda a titularidade da 

posse ao requerido quando da celebração do contrato de compra e venda 

e se mencionado imóvel era apto de escrituração e transferência ao 

requerente. Considerando que a matéria fática permite ampla dilação 

probatória, defiro a produção de prova oral das testemunhas a serem 

arroladas e a colheita do depoimento pessoal das partes. Designo, para 

ter lugar audiência de conciliação, instrução e julgamento, o dia 15 de abril 

de 2020, às 14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de 

apresentar rol de testemunhas no prazo do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos 

postos no artigo 455, do Código de Processo Civil.Intimem-se 

pessoalmente as partes para comparecimento na audiência.Outrossim, 

determino a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tangará da 

Serra/MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, informa a existência de 

eventual(ais) obstáculo(s) para a escrituração do imóvel objeto dos 

autos.Além disso, expeça-se mandado de constatação, a fim de verificar 

o(s) atual(ais) ocupante(s) do imóvel.Caso haja carta precatória a ser 

expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, 

providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244447 Nr: 12330-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBOI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

atualização do débito e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322796 Nr: 20962-32.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXI COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS E SERV. 

PARA VEICULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL OLIVEIRA GRACEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CITAÇÃO E IN-TIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIG-NADA PARA O DIA 

11/03/2020, AS 13:30 HORAS, , ONDE FOI DE-VOLVIDA PELO CORREIO 

COM A INFORMAÇÃO NÃO EXISTE O NUMERO INDICADO, DEVENDO 

INFOMAR NOS AUTOS O ENDE-REÇO ATUALIZADO DA PARTE 

REQUERIDA PARA FINS DE PRO-CEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA 

MESMA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

11/03/2020, AS 13:30 HO-RAS NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238051 Nr: 5261-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE OLIVEIRA, JAKSON RICARDO DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT/10.408

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos na inicial acusatória para CONDENAR o réu JACKSON RICARDO 

SANTANA pela prática dos crimes previstos pelo art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 e art. 307, do CP; para EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do réu 

VILSON DE OLIVEIRA pela superveniência da prescrição da pretensão 

punitiva quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, bem ainda 

para ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto pelo art. 14, da Lei 

10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III do CPP...Transitado em 

julgado, expeça-se alvará para conta bancária a ser oportunamente 

informada aos autos.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285420 Nr: 13391-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 13391-44.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 285420.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junir, 

ofereceu denúncia em 07 de agosto de 2018 contra Rodrigo Ferreira da 

Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática das infrações penais 

tipificadas nos artigos 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, por duas vezes, 

c.c, artigo 129, § 9º, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. 

artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c art. 61, II, “f”, do 

Código Penal, todos em concurso material.

Consta da exordial acusatória:

FATO 01

 “(...) No dia 01 de maio de 2018, aproximadamente às 16h, em via pública, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO 

FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, descumpriu decisão 

judicial que deferiu medidas protetivas de urgência constantes nos autos 

n.º 5528-37.2018.811.0055 (275752), em favor da vítima Keila Ozana 

Pereira da Silva, sua ex-namorada. (...)” (fl. 05 verso).

FATO 02

 “(...) Nas mesmas circunstancias de tempo e local, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA 

SILVA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência 

doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Keila 

Ozana Pereira da Silva, sua ex-namorada. (...)” (fl. 06).

FATO 03

 “(...) Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de data e local, por volta 

das 16h, o denunciado RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e 

vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, tentou 

ofender a integridade corporal da vítima Kamilly Sumaia da Silva Pereira, 

sua ex-cunhada de 14 anos à época do fato, somente não consumando o 

delito por circunstâncias alheias a sua vontade. (...)” (fl. 06 verso).

FATO 04

 “(...) No dia 07 de maio de 2018, às 20h30, em via pública, na Avenida 

Brasil, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, novamente 

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência 

constantes nos autos n.º 5528-37.2018.811.0055 (275752), em favor da 

vítima Keila Ozana Pereira da Silva, sua ex-namorada. (...)” (fl. 07).

A peça inicial acusatória foi recebida em 23 de agosto de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 46.

Citado pessoalmente para os termos da ação (certidão de fls. 55), o réu, 

por meio de Defesa técnica, apresentou resposta à acusação às fls. 56.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas Keila Ozana Pereira 

da Silva e Kamilly Sumaia da Silva Pereira (mídias de fls. 67).

Considerando que o réu não foi encontrado para ser intimado, em razão 

de ter se mudado de endereço sem comunicar ao Juízo, foi decretada sua 

revelia (fls. 65 verso).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações escritas, 

instante em que pugnou pela procedência da exordial acusatória, com o 

fito condenar o réu Rodrigo Ferreira da Silva nas disposições dos artigos 

24-A, caput, da Lei 11.340/2006, por duas vezes, c.c, artigo 129, § 9º, c.c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 21, caput, da Lei de 

Contravenções Penais, c.c art. 61, II, “f”, do Código Penal, todos em 

concurso material (fls. 68/69 verso).

Por derradeiro, a Defesa técnica (fls. 73/75) requereu a absolvição do réu 

Rodrigo Ferreira da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA

(Artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06)

[Fatos 01 e 04]

De proêmio, impende consignar que após a ofendida Keila Ozana Pereira 
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da Silva ter comparecido na Delegacia de Polícia e, por meio da Autoridade 

Policial, ter postulado pela concessão de algumas medidas protetivas de 

urgência em face da conduta perpetrada pelo acusado Rodrigo Ferreira da 

Silva, tais pedidos foram deferidos no procedimento tombado sob o Código 

Apolo nº 275752 no dia 30 de março de 2018, tendo sido o réu intimado 

acerca das medidas na mesma data, conforme se vê da certidão de fls. 17 

dos autos supramencionados.

Ademais, vale ressaltar que as medidas de proteção deferidas em favor 

da vítima estão em plena vigência.

Pois bem.

Acerca do delito insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, a 

MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 12/12 verso), termo de declarações 

das vítimas (fls. 13/14 verso e 18/19), prints das mensagens enviadas 

pelo réu para a vítima (fls. 26/30), termo de depoimento da testemunha (fls. 

34), decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 45/49, 

autos Código Apolo 275752), bem como, pelos depoimentos prestados em 

Juízo.

 No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de 

forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou o crime de 

descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor 

da vítima Keila Ozana Pereira da Silva. Vejamos:

A vítima Keila Ozana Pereira da Silva, ao ser inquirida no distrito policial a 

respeito dos fatos, aduziu:

“(...) QUE alega ser amparada por Medida Protetivas de em desfavor de 

Rodrigo Ferreira da Silva; QUE então foi questionado à declarante sobre a 

referida Medida Protetiva, e disse: “eu fui amparada pela Medida Protetiva 

autos código n.º 275752 em 30/03/2018, após sofrer ameaças e 

empurrões do Rodrigo, na época nós já tínhamos rompido o 

relacionamento”; QUE então foi questionado à declarante sobre o 

descumprimento da Medida Protetiva, e disse: “faz cerca de 01 (uma) 

semana que o RODRIGO começou a descumprir a Medida Protetiva, ele 

fica indo na porta da minha escola, CEJA, período noturno, e fica gritando, 

me chamando para eu conversar com ele, e sempre que vou na casa de 

show chamada Recanto Alegre, sempre que ele me vê, ele vem para cima 

de mim, e me ofende e empurra, isso tem ocorrido faz uma semana, onde 

ele me vê na rua, vem me ofender, além de ficar me ligando sempre, mas 

eu não atendo”; QUE então foi questionado sobre a última oportunidade em 

que o RODRIGO descumpriu a Medida Protetiva, e disse: “foi ontem, por 

volta das 16hs, eu estava indo para a padaria juntamente com minha filha, 

e mais duas irmãs menores de idade”; QUE “nisto o RODRIGO estava 

passando de moto na rua, e quando nos viu, voltou com a moto. Parou ao 

meu lado e começou a me xingar e apontar o dedo para mim, após eu dizer 

que ele era louco, ele me deu um empurrão no peito, eu me afastei para 

trás, e nisto minha irmãzinha KAMYLLI de 14 (quatorze) anos disse ao 

RODRIGO que não era para ele encostar em mim, e nisto o RODRIGO 

tentou desferir um soco na KAMYLLI, quase acertou ela e minha outra 

irmãzinha que estava no colo dela, em seguida o RODRIGO começou a 

ofender minha irmã, chamando ela de DESGRAÇA, e dizendo que iria bater 

em todos”; QUE “neste momento uma viatura da PM passou perto, o 

RODRIGO viu e se assustou, e saiu do local, mesmo assim, após isso, ele 

passou na frente da minha casa e ficou acelerando alto”; QUE diante dos 

fatos a declarante comunica que o RODRIGO não está cumprindo a 

determinações judiciais da Medida Protetiva, além de quase agredir 

fisicamente a irmã menor de idade; QUE solicita uma providencia mais 

enérgica em desfavor do suspeito, já que ele tem várias passagens pela 

Lei 11.340/2006, com outras vítimas, e teme que ele faça algo pior; (...)” 

(fls. 13//14). (negritou-se)

A vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento que confirmou os 

fatos narrados na Delegacia aduzindo que, na data dos fatos, o acusado 

se aproximou querendo conversar, momento que foi para cima da vítima e 

lhe empurrou e tentou deferir soco contra Kamilly.

Disse, ainda, que o acusado realmente passou a ir até sua escola, no 

período noturno, e ficava chamando para conversar, mesmo na vigência 

das medidas protetivas.

No que toca aos fatos ocorridos no dia 07/05/2018, ratificou que estava 

em um carro acompanhada de um amigo, momento em que o acusado 

avistou-os e começou a persegui-los; que adiante, avistou uma viatura da 

força tática, instante em que solicitou ajuda e os informaram do ocorrido, 

todavia, não fora possível deter o acusado que, na ocasião, fugiu.

Kamilly Sumaia da Silva Pereira, vítima, ao ser ouvida na Delegacia de 

Polícia, informou:

“(...) QUE então foi questionado à menor sobre o que a mesma viu ontem, 

por volta das 16hs, e disse: “eu estava com minha irmã KEILA, mais minha 

irmãzinha e sobrinha, estávamos indo para padaria”; QUE “o RODRIGO, 

ex-namorado da KEILA, estava parado na frente da casa dele, e quando 

ele viu nós passando ele pegou a moto e veio até nós”; QUE então foi 

questionado qual foi a reação do RODRIGO, e disse: “o RODRIGO chegou, 

bateu na minha irmã empurrando ela com a mão, e após isso começou a 

ofender minha irmã, chamando ela de VAGABUNDA, DESGRAÇADA e eu 

disse ao RODRIGO para ele não encostar nela, e ele não gostou de eu ter 

dito isso”; QUE “após eu ter dito, ele tentou me dar um soco, só não pegou 

porque eu me afastei para trás ai pegou na moto dele; QUE “após isso ele 

ficou com mais raiva, desceu da moto e disse que ira bater em todo 

mundo”; QUE “mas passou uma viatura da PM bem na hora, ele assustou, 

e saiu de lá”; QUE “eu estava chorando, não consegui gritar pela PM, para 

pedir ajuda, nem minha irmã conseguiu chamar a PM”; QUE “após isso nós 

fomos correndo para casa, mas o RODRIGO ainda ficou nos seguindo de 

moto, e passou na frente da nossa casa para ofender minha irmã”; (...)” 

(fls. 18). (negritou-se)

Em Juízo, declarou que no dia em que estavam indo para a padaria não se 

recorda se o acusado realmente desferiu empurrão em sua irmã, todavia, 

tentou auferir um soco em si, momento em que somente não perpetrou o 

ato porque conseguiu se desvencilhar.

 Diante dos fatos ocorridos no dia 07/05/2018, informou que não estava no 

momento, porém, sua irmã Keila contou-lhe sobre o ocorrido e que o 

acusado reiteradamente descumpria as medidas protetivas, de modo que, 

ficava passando em frente à sua residência e xingando sua irmã.

A testemunha Marcos Peres Ruiz, em termos de declarações 

extrajudiciais, aduziu:

“(...) QUE é amigo da vítima; QUE no dia dos fatos 07/05/2018 o declarante 

estava passeando com a vítima de carro; QUE o suspeito viu eles no carro 

e começou a persegui-los; QUE o suspeito fez um gesto que queria falar 

com ela, mas o declarante não parou; QUE avistaram uma viatura da PM e 

a vítima pediu ajuda a eles dizendo que tinha medidas protetivas; QUE a PM 

fez buscas, mas não localizaram o suspeito; QUE a vítima já se queixou 

com o declarante que o suspeito não a deixa e a injuria nas festas quando 

a encontra; (...)” (fls. 34).

No entanto, a testemunha não foi ouvida na fase judicial.

O réu Rodrigo Ferreira da Silva, não compareceu em Juízo, maneira pela 

qual fora decretada sua revelia.

Pois bem.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Rodrigo Pereira da Silva, praticou o 

crime de descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas 

em favor de sua ex-namorada, ora vítima Keila Ozana Pereira da Silva, por 

duas vezes, fato este que foi sobejamente comprovado pelas declarações 

contundentes proferidas pela própria vítima, bem como, pelos prints das 

conversas demonstrando que, de fato, o acusado insistentemente enviava 

mensagens à vítima.

Ademais, vale ressaltar que a vítima, ao ser auscultada em Juízo, declinou 

de forma robusta que, de fato, mesmo após o acusado ter sido 

devidamente intimado acerca do teor das medidas protetivas 

descumpriu-as, pois, ficava se dirigindo aos locais que a mesma estava.

 Portanto, considerando que o réu Rodrigo Ferreira da Silva, mesmo após 

ter sido cientificado do teor das proibições e restrições aplicadas em seu 

desfavor, se aproximou e desferiu empurrão contra a vítima, 

descumprindo, portanto, as medidas de proteção deferidas em favor 

daquela.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

acusado, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado 

a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO e DA TENTATIVA DE 

LESÕES CORPORAIS

(FATOS 02 e 03 – Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41

 e artigos 129, § 9º c/c 14, II, ambos do CP)

A MATERIALIDADE restou consubstanciada nos autos, conforme se infere 

do termo de declaração (fls. 13/14 e 18/19), boletim de ocorrência (fls. 

12/12 verso), decisão da aplicação de medidas protetivas (fls. 15/16).

A AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma robusta, 

demonstrando que o réu efetivamente agrediu as vítimas. Vejamos:

A vítima Keila Ozana Pereira da Silva, ao ser inquirida no distrito policial a 

respeito dos fatos, aduziu:
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“(...) QUE alega ser amparada por Medida Protetivas de em desfavor de 

Rodrigo Ferreira da Silva; QUE então foi questionado à declarante sobre a 

referida Medida Protetiva, e disse: “eu fui amparada pela Medida Protetiva 

autos código n.º 275752 em 30/03/2018, após sofrer ameaças e 

empurrões do Rodrigo, na época nós já tínhamos rompido o 

relacionamento”; QUE então foi questionado à declarante sobre o 

descumprimento da Medida Protetiva, e disse: “faz cerca de 01 (uma) 

semana que o RODRIGO começou a descumprir a Medida Protetiva, ele 

fica indo na porta da minha escola, CEJA, período noturno, e fica gritando, 

me chamando para eu conversar com ele, e sempre que vou na casa de 

show chamada Recanto Alegre, sempre que ele me vê, ele vem para cima 

de mim, e me ofende e empurra, isso tem ocorrido faz uma semana, onde 

ele me vê na rua, vem me ofender, além de ficar me ligando sempre, mas 

eu não atendo”; QUE então foi questionado sobre a última oportunidade em 

que o RODRIGO descumpriu a Medida Protetiva, e disse: “foi ontem, por 

volta das 16hs, eu estava indo para a padaria juntamente com minha filha, 

e mais duas irmãs menores de idade”; QUE “nisto o RODRIGO estava 

passando de moto na rua, e quando nos viu, voltou com a moto. Parou ao 

meu lado e começou a me xingar e apontar o dedo para mim, após eu dizer 

que ele era louco, ele me deu um empurrão no peito, eu me afastei para 

trás, e nisto minha irmãzinha KAMYLLI de 14 (quatorze) anos disse ao 

RODRIGO que não era para ele encostar em mim, e nisto o RODRIGO 

tentou desferir um soco na KAMYLLI, quase acertou ela e minha outra 

irmãzinha que estava no colo dela, em seguida o RODRIGO começou a 

ofender minha irmã, chamando ela de DESGRAÇA, e dizendo que iria bater 

em todos”; QUE “neste momento uma viatura da PM passou perto, o 

RODRIGO viu e se assustou, e saiu do local, mesmo assim, após isso, ele 

passou na frente da minha casa e ficou acelerando alto”; QUE diante dos 

fatos a declarante comunica que o RODRIGO não está cumprindo a 

determinações judiciais da Medida Protetiva, além de quase agredir 

fisicamente a irmã menor de idade; QUE solicita uma providencia mais 

enérgica em desfavor do suspeito, já que ele tem várias passagens pela 

Lei 11.340/2006, com outras vítimas, e teme que ele faça algo pior; (...)” 

(fls. 13//14). (negritou-se)

A vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento que confirmou os 

fatos narrados na Delegacia e aduzindo que na data dos fatos o acusado 

se aproximou querendo conversar, momento que foi para cima da vítima e 

lhe empurrou e tentou desferir um soco contra Kamilly.

Kamilly Sumaia da Silva Pereira, vítima da tentativa de lesão corporal, ao 

ser ouvida na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE então foi questionado à menor sobre o que a mesma viu ontem, 

por volta das 16hs, e disse: “eu estava com minha irmã KEILA, mais minha 

irmãzinha e sobrinha, estávamos indo para padaria”; QUE “o RODRIGO, 

ex-namorado da KEILA, estava parado na frente da casa dele, e quando 

ele viu nós passando ele pegou a moto e veio até nós”; QUE então foi 

questionado qual foi a reação do RODRIGO, e disse: “o RODRIGO chegou, 

bateu na minha irmã empurrando ela com a mão, e após isso começou a 

ofender minha irmã, chamando ela de VAGABUNDA, DESGRAÇADA e eu 

disse ao RODRIGO para ele não encostar nela, e ele não gostou de eu ter 

dito isso”; QUE “após eu ter dito, ele tentou me dar um soco, só não pegou 

porque eu me afastei para trás ai pegou na moto dele; QUE “após isso ele 

ficou com mais raiva, desceu da moto e disse que ira bater em todo 

mundo”; QUE “mas passou uma viatura da PM bem na hora, ele assustou, 

e saiu de lá”; QUE “eu estava chorando, não consegui gritar pela PM, para 

pedir ajuda, nem minha irmã conseguiu chamar a PM”; QUE “após isso nós 

fomos correndo para casa, mas o RODRIGO ainda ficou nos seguindo de 

moto, e passou na frente da nossa casa para ofender minha irmã”; (...)” 

(fls. 18). (negritou-se)

Em Juízo, declarou que no dia em que estavam indo para a padaria, não se 

recorda se o acusado realmente desferiu empurrão em sua irmã, todavia, 

tentou auferir um soco em si, momento em que somente não perpetrou o 

ato porque conseguiu se desvencilhar.

 Destarte, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Rodrigo Ferreira da Silva praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Keila Ozana Pereira 

da Silva e a tentativa de lesões corporais contra a vítima Kamilly Sumaia da 

Silva Pereira, fato que foi comprovado pelas declarações despendidas.

 Entretanto, em que pese o exposto, não é, contudo, o caso de absolvição 

como quer a defesa, uma vez que as condutas praticadas pelo réu são 

típicas, amoldando-se claramente à contravenção penal de vias de fato e 

ao crime de lesões corporais na forma tentada.

Desse modo, está configurada a contravenção penal de vias de fato, 

definida por Guilherme de Souza Nucci nos seguintes termos:

[...]

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica 

em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina 

termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção 

penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física 

contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, 

confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de 

fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a 

violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua 

integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, 

atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra 

a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, 

agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto 

das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os 

cabelos, molestando-a’ (Contravenções penais, v. 1., p. 164)” [Leis Penais 

e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Rio de Janeiro. Forense, 

2014, p. 110-111].

A propósito:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINALAPELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 

0002238-33.2015.8.11.0018

EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA E 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PERPETRADA EM ÂMBITO 

DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA 

CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO RÉU – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO 

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – VIABILIDADE – 

CONDIÇÕES MAIS PREJUDICIAIS AO RÉU DO QUE O CUMPRIMENTO DA 

PENA EM REGIME ABERTO – REPRIMENDA IMPOSTA DE 1 (UM) MÊS DE 

DETENÇÃO E 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO AFETO AO JUÍZO 

DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a 

evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime 

quando as práticas do crime de ameaça e da contravenção penal de vias 

de fato estão demonstradas na palavra da vítima – que assume essencial 

relevância em crimes dessa natureza –, pelas testemunhas inquiridas, 

além da própria confissão do réu.

Não há óbice em afastar, a pedido do acusado, o benefício da suspensão 

condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o 

cumprimento da pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de 

prisão simples em regime aberto.A condenação em custas processuais 

decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao juízo da 

execução.

(TJ/MT, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a 

palavra das vítimas corroborada com as demais provas amealhadas na 

fase judicial e extrajudicial são suficientes para demonstrar a ocorrência 

da contravenção penal de vias de fato contra a vítima Keila e a tentativa 

de lesão corporal contra a vítima Kamilly Sumaia, uma vez que ficaram 

comprovadas por parte do acusado, o que torna o édito condenatório 

medida impositiva.

Diante do exposto, as provas dos autos conduzem a conclusão de que o 

réu agrediu a vítima Keila e tentou agredir a vítima Kamilly, razão pela qual 

se torna inviável o pleito absolutório.

Desse modo, repito, constato que são robustos e cristalinos para 

evidenciar que o réu Rodrigo Ferreira da Silva praticou a contravenção 

penal de vias de fato em face da vítima Keila Ozana Pereira da Silva e a 

tentativa de lesões corporais contra a vítima Kamilly Sumaia da Silva 

Pereira.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediça que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 
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AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Da mesma forma, dispensável se faz, por sua própria natureza, 

comprovação através de exame pericial do crime de lesões corporais na 

forma tentada, porquanto pela narrativa da prova testemunhal se trata, 

inequivocamente, de tentativa branca.

Neste passo, aponta decisão do TJMG acerca do delito de lesão corporal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL 

QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO 

CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DO 

COMETIMENTO DO DELITO. ANIMUS LAEDENDI COMPROVADO. 

RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO 

ESPECÍFICO CONFIGURADO. DELITO DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. PROVA DO 

TEMOR INCUTIDO NA VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 

REDUÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXACERBADO. 

REINCIDÊNCIA AFASTADA. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A FIXAÇÃO 

DE REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 

APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. 

CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS. RÉU QUE OSTENTA MAUS 

ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- O dolo do delito de lesão corporal, denominado de animus laedendi, 

consiste na vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou 

em assumir o risco de produzir esse resultado. Se as provas produzidas 

formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no 

sentido de que o réu, ao segurar a vítima pelo braço e desferir-lhe chutes 

e socos, tinha a intenção de lesioná-la, não há como acolher o pedido de 

absolvição.

- Torna-se inviável o reconhecimento do crime de lesão corporal em sua 

modalidade culposa se as seguras palavras da vítima, aliadas a prova 

testemunhal coligida, apontam, de forma segura, para a configuração do 

dolo na produção do resultado lesivo.

- No caso do delito do art. 147 do CP, justifica-se a incriminação quando a 

ameaça apresenta um ataque à liberdade pessoal do ofendido, 

perturbando a sua tranquilidade e a confiança na sua segurança jurídica, 

abalando, desse modo, a sua faculdade de determinar-se livr emente. 

Restando comprovado que a vítima foi incomodada em sua tranquilidade 

ou intimidada, é possível a condenação pelo crime de ameaça.

- Não há como absolver o acusado por atipicidade da conduta, visto que o 

fato de o acusado estar exaltado emocionalmente pela ira não é causa 

excludente da responsabilidade pela prática do crime de ameaça.

- É cediço que nos delitos de natureza doméstica, a palavra da vítima 

assume especial valoração, notadamente se corroborada por outros 

elementos de prova, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem 

preponderantemente na clandestinidade.

- Estando equivocada a análise de algumas circunstâncias judiciais, 

mostra-se possível a redução da pena-base fixada.

- As circunstâncias do caso e os maus antecedentes do acusado indicam 

que a fixação de regime aberto não é recomendável, a teor do que dispõe 

o §3º do art. 33 do CP.

- Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, visto que o inciso I, do artigo 44, do Código Penal exige que o 

crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça.

- Não faz jus ao benefício previsto no artigo 77 do CP (suspensão 

condicional da pena) o acusado que, embora não reincidente, ostenta 

maus antecedentes.

- Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 

1.0518.15.014100-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 

4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula 

em 05/12/2018).

Pois bem, vejamos que os depoimentos prestados pelas vítimas, estão 

alinhados no sentido de que o réu teve o dolo na conduta de lesionar, 

porquanto o fato demonstrado se amolda aos critérios exigidos para 

tipificação do delito insculpido no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal.

Assim, diante do suporte probatório vasto, a meu ver, fica claro e evidente 

que o réu praticou em face da vítima Keila a contravenção penal de vias 

de fato e da vítima Kamilly o crime de lesões corporais na forma tentada, 

no âmbito das relações domésticas, sendo induvidosa a autoria e a 

materialidade do delito, devendo ele receber a sanção correspondente por 

suas condutas delituosas.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMETE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 verso, e o faço para CONDENAR, 

como por condenado tenho o réu Rodrigo Ferreira da Silva, já qualificado 

nos autos, nas penas dos artigos 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, por 

duas vezes, c.c, artigo 129, § 9º, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, c.c. artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c.c art. 61, II, 

“f”, do Código Penal, todos em concurso material.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
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 [FATO 01].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 

é de detenção, de três (03) meses a dois (02) anos.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 No que se infere aos seus antecedentes, o réu possui condenações 

penais, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 76/76 verso, 

sendo configuram maus antecedentes, de maneira que uma será 

sopesada nesta primeira fase dosimétrica.

 Com efeito, se verifica que nos autos de Código Apolo 196919 e 245310 o 

acusado foi condenado por crimes de violência doméstica, por fatos 

ocorridos anteriormente aos fatos aqui apurados, cujo trânsito em julgado 

ocorreu em data posterior ao crime aqui em apuração. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME 

ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação 

definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em 

julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração 

negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar acima 

da PENA-BASE em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistindo 

circunstâncias agravantes, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou 

seja, no quantum em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

descumprimento de Medidas Protetivas, a pena definitiva de três (03) 

meses e quinze (15) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

(FATO 02)

 A pena cominada para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei 

nº 3.688/1941 é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, 

ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 No que se infere aos seus antecedentes, o réu possui condenações 

penais, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 76/76 verso, 

sendo configuram maus antecedentes, de maneira que uma será 

sopesada nesta primeira fase dosimétrica.

 Com efeito, se verifica que nos autos de Código Apolo 196919 e 245310 o 

acusado foi condenado por crimes de violência doméstica, por fatos 

ocorridos anteriormente aos fatos aqui apurados, cujo trânsito em julgado 

ocorreu em data posterior ao crime aqui em apuração. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME 

ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação 

definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em 

julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração 

negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Analisando, pois, ao conjunto parcialmente desfavorável das 

circunstâncias judiciais, mormente os maus antecedentes, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal, razão pela 

qual, FIXO-A, portanto, em dezessete (17) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, não vislumbro a 

presença de circunstâncias atenuantes. Na mesma senda, vislumbro a 

presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in 

fine, do Código Penal, razão porque, utilizando-se de 1/6, ELEVO a pena 

para dezenove (19) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezenove (19) 

dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÃO CORPORAL NA FORMA TENTADA

(FATO 03)

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime.

 No que se infere aos seus antecedentes, o réu possui condenações 

penais, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 76/76 verso, 

sendo configuram maus antecedentes, de maneira que uma será 

sopesada nesta primeira fase dosimétrica.

 Com efeito, se verifica que nos autos de Código Apolo 196919 e 245310 o 

acusado foi condenado por crimes de violência doméstica, por fatos 

ocorridos anteriormente aos fatos aqui apurados, cujo trânsito em julgado 

ocorreu em data posterior ao crime aqui em apuração. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME 

ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação 

definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em 

julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração 

negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Analisando, pois, ao conjunto parcialmente desfavorável das 

circunstâncias judiciais, mormente os maus antecedentes, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, razão 

pela qual, FIXO-A, portanto, em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistindo 

circunstâncias agravantes, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou 

seja, no quantum em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, não vislumbro a presença de 

qualquer causa de aumento de pena, em contrapartida constato a 

presença da causa de diminuição de pena prevista no inciso II, do art. 14 

do Código Penal, visto que o delito não se consumou por circunstâncias 

alheias à vontade do agente.

Analisando detidamente o iter criminis percorrido pelo réu, constato que se 

aproximou da consumação do delito, pois, chegou a desferir o soco em 

desfavor da vítima, sendo que, foi impedido pela também vítima Keila, pois 

esta puxou a vítima Kamilly para lhe proteger. Por esta razão, ATENUO a 

reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum de dois (02) meses e 

dez (10) dias de detenção.

Assim, encontro para o crime insculpido no artigo 129, § 9º, c/c art. 14, II, 

ambos do CP (lesões corporais na forma tentada), a pena definitiva de 

dois (02) meses e dez (10) dias de detenção.
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DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO CRIME

 DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS

 PROTETIVAS DE URGÊNCIA

 [FATO 04].

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 

é de detenção, de três (03) meses a dois (02) anos.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 No que se infere aos seus antecedentes, o réu possui condenações 

penais, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 76/76 verso, 

sendo configuram maus antecedentes, de maneira que uma será 

sopesada nesta primeira fase dosimétrica.

 Com efeito, se verifica que nos autos de Código Apolo 196919 e 245310 o 

acusado foi condenado por crimes de violência doméstica, por fatos 

ocorridos anteriormente aos fatos aqui apurados, cujo trânsito em julgado 

ocorreu em data posterior ao crime aqui em apuração. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME 

ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO 

POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação 

definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em 

julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração 

negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar acima 

da PENA-BASE em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.

 Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistindo 

circunstâncias agravantes, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou 

seja, no quantum em três (03) meses e quinze (15) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

descumprimento de Medidas Protetivas, a pena definitiva de três (03) 

meses e quinze (15) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL ENCONTRO UMA PENA TOTAL 

DEFINITIVA, PARA OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS (FATOS 01 e 04) E LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE 

TENTADA (FATO 03), DE NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE 

DETENÇÃO E QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO 

(FATO 02), O QUANTUM DE DEZENOVE (19) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

 Nesse sentido, STJ:

 “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E COM BASE EM 

ELEMENTARES DO TIPO. INADMISSIBILIDADE. PERSONALIDADE. 

DESFAVORABILIDADE. AGRESSIVIDADE. ARGUMENTO IDÔNEO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE.

[...]

REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENEFÍCIO NEGADO. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. CRIME 

COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. COAÇÃO 

ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Inviável proceder-se a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, tendo em vista que o paciente não preenche o 

requisito previsto no art. 44, inciso I, do CP, pois, não obstante a pena 

imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que se trata de 

delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. Ordem parcialmente concedida, tão somente a fim de reduzir para 8 

(oito) meses de detenção a pena imposta ao paciente, mantidos, no mais, 

a sentença condenatória e o acórdão objurgado.”

(HC 139.358/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

15/04/2010, DJe 03/05/2010)

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 23 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330399 Nr: 70-68.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIFER DE MORAES OLMEDO, KLEBERSON 

GUIMARAES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 DIANTE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, JUNTADA AS FLS. 92, 

INFORMANDO QUE OS RÉUS POSSUEM ADVOGADO CONSTITUIDO NA 

PESSOA DO DR. MARCO ANTONIO DE SOUZA, OAB/MT 22523/MT, INTIMO 

O ADVOGADO PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, POR 

ESCRITO, NO PRAZO DE DEZ DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223524 Nr: 12881-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 12/02/2020, ÁS 15H30MIN, NO JUIZO DEPRECADO , 

COMARCA DE CUIABÁ/MT, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A OITIVA 

DA VÍTIMA FELIPE HERMES SOREANO, CONFORME OFICIO JUNTADO AS 

FLS. 97 DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285096 Nr: 13166-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 7º VARA DE CUIABA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSA ALVES COITINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 
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TURATI - OAB:15.179/MT

 Autos nº: 13166-24.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 285096.

Vistos.

Atenta aos autos, conforme manifestação ministerial de fls.43, INTIME-SE o 

Advogado da ré, Dr. Leandro dos Santos Turati para que, no prazo de 

cinco (05) dias junte aos autos os referidos dados bancários para 

depósito do valor da prestação pecuniária estabelecida às fls. 25/26, 

referente ao benefício da suspensão Condicional do Processo.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27473449. Cite-se conforme requerido. Caso 

a diligência seja infrutífera, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ELLY FLECK (EXECUTADO)

MARCELO ISIDIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, DEFIRO a penhora de bens na residência 

da executada, a fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens 

quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens contristados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens na residência do executado, devendo, ainda, 

discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do 

FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 19 de julho de 2019 . ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que a informação de que a reclamada reside no 

endereço informado, DETERMINO que seja expedido novo mandado de 

citação/intimação, consignando que caso a reclamada não esteja no local, 

a contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor, conforme autoriza o Enunciado nº 5 do 

FONAJE: a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é 

eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. 

Sem prejuízo, defiro o item “b” da petição do ID 27633764. Oficie-se 

conforme requerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)
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VISTOS. A conclusão é desnecessária. A Secretaria poderia empreender 

o impulso processual devido sem a necessidade de novo despacho. 

Tendo em vista que a parte exequente informou o endereço atualizado do 

executado, CUMPRA-SE a decisão do ID 20713305. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006570-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CERQUEIRA FERREIRA LEITE (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006543-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CARVALHO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dailson Cesar Alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006581-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANIA DEILA DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 
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credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-72.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCAS MATEUS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ILDEFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-57.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CRISTIANO 

ILDEFONSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PINTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000187-42.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JANAINA PINTO 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - 842.270.521-49 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIKE MURARA (INTERESSADO)

JOAO ROBERTO CARDOSO DE LIMA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000188-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

FERREIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ 

FERREIRA DE CAMPOS POLO PASSIVO: MONIKE MURARA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 16/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-12.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR KLIZZIO DE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-12.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:OSMAR KLIZZIO 

DE MELO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 13/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-94.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 13/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Em razão da ausência de endereço atualizado da Parte Reclamada nos 

autos, INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pela duas 

Reclamadas. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 

prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO a advogada Laura Agrifoglio Vianna, OAB/RS 

18.668, para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002382-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a medida 

foi parcialmente frutífera defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 

e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor 

se manifestar sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 29 de julho de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000514-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA POSSAMAI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000191-79.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

FERREIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ 

FERREIRA DE CAMPOS POLO PASSIVO: JOAO ANTONIO DA CRUZ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 13/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 015/07/2020 13:45MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AFONSO BELLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON REIS DE MIRANDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000192-64.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCOS 

AFONSO BELLINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TASSIANE AGNES 

DETOFFOL POLO PASSIVO: WELITON REIS DE MIRANDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 

Hora: 15:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000193-49.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LUCIMAR 

FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA MARIA 

VIEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 13/07/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA SILVA GREGORIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000194-34.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:E. DA SILVA 

GREGORIO & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADENILSON SEVERINO MARTINS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 14/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-19.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA NEVES DE MELO OAB - 020.014.711-06 (REPRESENTANTE)

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PALMEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000195-19.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CLAUDINEIA 

NEVES DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN MICHEL 

SANCHES PICCOLI POLO PASSIVO: JOSE PALMEIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 14/07/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000196-04.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:alisson de 

azevedo ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALISSON DE AZEVEDO 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/07/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000197-86.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PEDRO GALDINO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/07/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OSTETTI SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000198-71.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

OSTETTI SANCHES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN MICHEL 

SANCHES PICCOLI POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 14/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

parte autora, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido 
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de tutela antecipada em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam o PROCEDIMENTO CIRURGICO de ANGIOPLASTIA COM 

IMPLANTE DE STENT CONVENCIONAL EM ARTÉRIA DESCENDENTE 

ANTERIOR, ARTÉRIA CIRCUNFLEXA E ARTÉRIA CORONÁRIA que não 

possui condições financeiras para custear o tratamento cirúrgico, buscou 

ajuda través da Saúde Pública, porém, recebeu a resposta por meio de 

ofício que não existe prestador via SUS credenciado para a realização do 

referido procedimento, razão pela qual busca a obrigação de fornecimento 

do procedimento cirúrgico. Em contestação, o Estado de Mato Grosso 

sustenta em síntese ausência de interesse de agir, pois, a concessão de 

tutelas individuais acaba por comprometer os recursos públicos 

destinados à realização da saúde pública, que o pleito autoral deve ser 

julgados extintos sem resolução do mérito. Ab initio, não acolho a 

preliminar de ausência de interesse processual. Cumpre mencionar, que o 

SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e 

Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os 

princípios da universalidade e integralidade. Nesse contexto, o dever da 

União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos 

necessários, dentro das suas competências, ao benefício da saúde de 

seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de 

regulamentação na legislação infraconstitucional. Pois bem. Compulsando 

o feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da 

ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Imperiosa a procedência do pleito inicial, com 

o deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

autora, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No tocante ao pedido formulado pela parte autora, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. Com efeito, o art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o 

dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde 

que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. O direito 

à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem 

em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 

6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. 

Demais disso, preceitua a Lei n.º 8.080/1990: Art.2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Assim, a Constituição Federal é clara ao dispor o direito à 

saúde como uma garantia fundamental, que não depende de demais 

normas, muito menos de delongas técnico-burocráticas para sua imediata 

aplicabilidade. Não se deve desconsiderar as regras públicas nesses 

casos, até em respeito ao princípio da independência dos poderes. No 

entanto, é possível ao Judiciário, na análise de cada caso concreto, fazer 

preponderar o direito à saúde e ao tratamento digno em cotejo com outros 

interesses do Estado. Eis a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO 

GRATUITO DE MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO 

ESTADO - MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE DE PROVA. 1. Esta Corte tem 

reconhecido aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 

serviços públicos de saúde (art. 198). 4. O direito assim reconhecido não 

alcança a possibilidade de escolher o paciente o medicamento que mais se 

adeqüe ao seu tratamento. 5. In casu, oferecido pelo SUS uma segunda 

opção de medicamento substitutivo, pleiteia o impetrante fornecimento de 

medicamento de que não dispõe o SUS, sem descartar em prova 

circunstanciada a imprestabilidade da opção ofertada. 6. Recurso 

ordinário improvido. (RMS 28.338/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 17/06/2009). Além de o 

Direito à Saúde ser norma constitucional auto-aplicável, com morada 

constitucional, conforme demonstrado, devo consignar que não há 

qualquer distinção entre os entes federativos quanto à responsabilidade 

na concessão de medicamentos e tratamentos médicos, já que a 

responsabilidade civil dos entes federativos é solidária. Essa solidariedade 

é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes 

necessitados, serviços de saúde em geral, consultas médicas, e 

fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse 

sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo 

o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade 

solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer 

deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo 

passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos 

adequado para tratamento de saúde". (STJ, AgInt no REsp 1629196/CE, 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 29/03/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se 

falar em violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em 

violação aos princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Não se trata, ademais, de conferir tratamento 

desigual da parte reclamante em relação aquele cidadão que está na fila 

do SUS, pois todos estes também merecem tratamento digno, devendo 

toda a política pública atender à sociedade visando à dignidade da pessoa 

humana. O reclamado invoca as normativas do SUS para eximir-se da sua 

responsabilidade, o que, entende-se, não merece prosperar, porque 

nenhuma norma infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a 

norma constitucional que dá a solidariedade dos entes da nação na 

promoção da saúde. De outra banda, registra-se que a impossibilidade de 

se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. Evidentemente, o 

direito à vida, à saúde e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que 

em detrimento do erário. Impertinente, ainda, o pedido de revogação da 

aplicação de multa diária, posto que não houve aplicação de multa na 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ao contrário do alegado pelos 

requeridos, torna-se imprescindível a fixação de multa diária para o 

cumprimento da liminar e, caso descumprido, promover o sequestro de 

verbas públicas, já que tais mecanismos se mostram mais eficazes para 

compelir o Estado a cumprir as decisões judiciais, garantindo-se em tempo 
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hábil a tutela da qual carece a parte autora. Portanto, não há qualquer 

óbice à imposição de astreintes e, em ultimaratio, o sequestro de verbas 

públicas. Depreende dos autos. que o procedimento vindicado foi 

realizado na rede privada face o descumprimento da liminar por parte dos 

entes públicos, após apresentação de orçamentos, mediante a liberação 

dos valores bloqueados via Alvará (ID 22115498) e que a parte 

promovente AINDA NÃO prestou contas do valor liberado. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO em favor da parte autora para o fim de condenar definitivamente o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, a fornecerem à parte reclamante PROCEDIMENTO 

CIRURGICO de ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT 

CONVENCIONAL EM ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR, ARTÉRIA 

CIRCUNFLEXA E ARTÉRIA CORONÁRIA, conforme prescrição médica, pelo 

valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo expressamente 

ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de sentença, esta 

deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 (sessenta) 

salários mínimos, que é o limite do valor das causas que tramitam neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício de Justiça 

Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se 

extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão 

de antecipação de tutela nos moldes dessa sentença. Intime-se a parte 

autora para no prazo de 10 dias faça a prestação de contas de todos os 

valores levantados, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado e, em caso de 

descumprimento da presente determinação, comunique-se imediatamente 

o Ministério Público, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 25 de Novembro de 2019. LIVRADA A. GAETE Matrícula nº 

40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 25 de Novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pela duas 

Reclamadas, bem como da Impugnação apresentada pela Parte 

Reclamante. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o advogado Dr. Eduardo Galdão de Albuquerque, 

portador da OAB (SP) nº 138.646, para regularizar a sua habilitação nos 

autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA SILVA GREGORIO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, certifique-se 

e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 3490-29.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEDNA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:MT 13.124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.025,32 (Um mil, 

vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 512,66 (Quinhentos e doze reais e sessenta e seis centavos) 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 512,66 (Quinhentos e 

doze reais e sessenta e seis centavos) para fins de recolhimento da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR HIRCH (EXECUTADO)

ALICE ZIMMERMANN HIRCH (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001398-85.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ADAIR 

HIRCH, ALICE ZIMMERMANN HIRCH Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta por Fiagril Ltda em 

desfavor de Adair Hirch e Alice Zimmermann Hirch. Decisão no id. n. 

1521712, determinando a citação da parte Executada para depósito ou 

entrega dos produtos descrito na petição inicial. Certidão positiva de 

citação no id. n. 12134042-Pág. 17. Tentada a busca e apreensão do bem 

objeto de execução, esta restou infrutífera, vide certidão constante no id. 

n. 24792416-Pág. 1. Por sua vez, a parte Exequente postulou no id. n. 

25249992, pela conversão da ação de entrega de coisa para quantia 

certa. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois 

bem. II. De proêmio, importa salientar que para análise da conversão da 

obrigação, necessária a prévia liquidação para apuração do valor devido, 

nos termos do art. 809, § § 1° e 2°, do Código de Processo Civil, e 

posicionamento jurisprudencial: “EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

CERTA - CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CPR - 

SOJA - PRODUTO CONSUMIDO - CONVERSÃO QUE SE MOSTRA 

INEVITÁVEL - ART. 627 CPC - AGRAVO IMPROVIDO. Verificado o 

desaparecimento do bem, consignado em cédula de produto rural, cabe a 

conversão do procedimento em execução de quantia certa, com a 

liquidação prevista no art. 627 do CPC. Ainda mais quando a quantidade 

devida já se encontra especificada e delimitada.” (TJMT - AI 19209/2006, 

DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/07/2006, Publicado no DJE 24/07/2006). (Sem grifos no 

original). Desta forma, considera-se o valor da cotação da soja no dia em 

obrigação deveria ser cumprida para fins de liquidação, com juros e 

correção monetária a partir do inadimplemento, a teor do posicionamento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – 

DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE 

JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A 

CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE 

SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da 

entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros 

de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na 

conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia 

certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em 

dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013). Necessária a minoração dos 

honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência 

aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC.” (Ap 171715/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016). (Sem grifos no 

original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA A 

DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO PELO DO DIA 

DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - EXEGESE DO ARTIGO 389 DO CC - ASTREINTE - REDUÇÃO 

- FACULDADE DO JUIZ - ARTIGO 461, § 6º, DO CPC - CUSTAS, 

DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PROVIMENTO FINAL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na conversão da 

execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, a 

substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, 

impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja 

do dia do vencimento da obrigação e não do dia da conversão da 

execução, sob pena de enriquecimento ilícito. A partir daí, devem incidir a 

correção monetária e os juros de mora de 1%, a título de perdas e danos, 

se outros prejuízos não forem invocados e demonstrados. 2. O § 6º do 

Artigo 461 do Código de Processo Civil faculta ao Juiz, de ofício, modificar 

o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva. 3. As custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios devem ser aplicados, na forma da legislação 

processual civil, no provimento final da ação.” (AI 116141/2008, DES. 

BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2009, Publicado no DJE 

18/03/2009). (Sem grifos no original). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - 

SENTENÇA ORDENANDO COTAÇÃO DAS SACAS DE SOJA AO DIA DO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRETENSÃO DE COTAÇÃO DO PRODUTO 

AO TEMPO DA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por 

quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em 

dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação e não do dia da 

conversão da execução, sob pena de enriquecimento ilícito. A partir daí 

deve incidir a correção monetária e os juros de mora de 1%, a título de 

perdas e danos, se outros prejuízos não forem invocados e 

demonstrados.” (Ap 72312/2006, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2007, Publicado no DJE 

23/03/2007). (Sem grifos no original). III. Por assim sendo, necessária a 

adoção das seguintes providências: 1. Considerando o memorial de 

cálculo apresentado pela parte Exequente no id. n. 25249994-Pág. 1, 

intime-se a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o cálculo, sendo que o silêncio será considerado 

como concordância. 2. Ultrapassado o prazo legal acima assinalado, e 

considerando a ausência de discordância, HOMOLOGO desde logo o 

cálculo apresentado. IV. Por fim, cite-se a parte Executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

IV.1 Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). IV.2 Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.3 Não sendo 

encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na 

sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a 

parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 

7689), o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 
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considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000067-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZANE MARIA BROCH (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

01 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000067-29.2020.8.11.0045 AUTOR(A): DIONATAN GOMES DUARTE REU: 

MARIZANE MARIA BROCH Vistos, etc. I. Apesar da parte Requerente se 

intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que não possui capacidade de arcar com as despesas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial (art. 321 

do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

benefício almejado, a fim de: a) comprovar a miserabilidade econômica 

aduzida na inicial, juntando documentos necessários para a prova de tal 

fato, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000066-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000066-44.2020.8.11.0045 AUTOR(A): DIONATAN GOMES DUARTE REU: 

EMIDIO ALVES DA SILVA Vistos, etc. I. Apesar da parte Requerente se 

intitular como hipossuficiente, inexistem quaisquer elementos capazes de 

demonstrar que não possui capacidade de arcar com as despesas 

processuais, eis que não trouxe aos autos documentos comprobatórios. II. 

Sendo assim, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial (art. 321 

do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

benefício almejado, a fim de: a) comprovar a miserabilidade econômica 

aduzida na inicial, juntando documentos necessários para a prova de tal 

fato, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000265-66.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO EXECUTADO: CARLOS ALEXANDRE BENETTI Vistos, 

etc. I. Apesar da parte Exequente se intitular como hipossuficiente, 

inexistem quaisquer elementos capazes de demonstrar que não possui 

capacidade de arcar com as despesas processuais, eis que não trouxe 

aos autos documentos comprobatórios. II. Sendo assim, intime-se a parte 

Exequente para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício almejado, a fim de: 

a) comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IREMAR PILOCELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000310-70.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: IREMAR PILOCELLI Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, 

denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de 

pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. 

Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAN LEONARDO GETTEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000287-27.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: BOULHOSA & CIA LTDA 

EXECUTADO: GEOVAN LEONARDO GETTEN Vistos, etc. I. Cite-se a parte 

Executada para entregar a coisa certa descrita na petição inicial, em 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, 

limitada a 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação 

após decorrido o prazo. Cientifiquei-a também de que, no mesmo prazo, 

poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de 

penhora, depósito ou caução. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da execução, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Caso a parte Executada possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. IV. Do mandado ou carta 

de citação, deverá constar ordem para imissão na posse ou busca e 

apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento 

se dará de imediato, se a parte Executada não satisfizer a obrigação no 

prazo que lhe foi designado. V. Havendo a entrega da coisa, lavre-se o 

termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a 

execução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de 

prejuízos, se houver. VI. Se requerido, expeça-se o necessário para a 

inclusão da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, devendo a 

parte Exequente tomar as medidas necessárias para cancelamento 

imediato das inscrições efetuadas em caso de pagamento, garantia da 

execução ou extinção da mesma (CPC, art. 782, §§ 3º e 4º). VII. Intime-se. 

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000361-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000361-81.2020.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, 

denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de 

pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. 

Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000339-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (EXECUTADO)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000339-23.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: WILMAR TRENTINI, ANGELA APARECIDA TRENTINI, 

PATRICIA TRENTINI FACHIN, ROGERIO FACHIN Vistos, etc. I. Do compulso 

dos autos, denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido 

comprovante de pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 

2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das 

custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos 

recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIMAR DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 
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único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000383-42.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIONE ZUFFO CANCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000383-42.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDIONE ZUFFO CANCI 

Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a inexistência de guia 

arrecada e do devido comprovante de pagamento, de modo que nos 

termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação 

dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000382-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000382-57.2020.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO BATISTA FORTUNATO 

DA SILVA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE, ICATU SEGUROS S/A 

Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Materiais e Morais proposta por João Batista Fortunato da Silva 

em desfavor de Seguro Sicredi e Icatu Seguros S.A. Consta na exordial, 

que o Autor pretende o recebimento de cobertura securitária, sendo que 

apresentou os documentos necessários ao recebimento do prêmio, 

contudo, a parte Requerida tem protelado o pagamento, de modo que 

ingressou com a presente lide. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. Conforme posicionamento emanado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso em sede do Recurso de Apelação n. 

114391/2015, restou reconhecida a necessidade, nas ações de cobrança 

do seguro DPVAT, do prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do processo pela inexistência de interesse de agir, nos seguintes 

termos: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT- EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE PROCESSUAL 

- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - PRAZO DE 

30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712)”. Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação.” IV. Tenho que referido 

posicionamento merece aplicação ao caso concreto, uma vez que o Autor 

não acostou aos autos nenhum documento comprovando o pedido 

administrativo, tampouco juntou ao feito a relação dos documentos 

solicitados pela Seguradora Requerida. Ressalta-se, que as relações 

modernas são marcadas por protocolos e processos a serem obedecidos, 

os quais devem ser minimamente cumpridos, sob pena de violar a 

multiplicidade das obrigações, sem prejuízo de conhecimento pelo judiciário 

de ameaça ou lesão ao direito. Cabe ponderar, ainda, que os processos 

administrativos tramitam preferencialmente pela via digital (ou aplicativos), 

de modo que não há razões para falta de juntada do processo 

administrativo narrado pela parte Autora, sendo que somente com os 

andamentos do trâmite administrativo é que se constataria a alegada 

“atitude protelatória” por parte da Requerida. V. Todavia, o interesse de 

agir somente exsurge com a recusa por parte da Seguradora Requerida 

ou formulação de pretensão desproporcional e sem previsão contratual, 

sendo que não consta prova de nenhuma das sobreditas hipóteses. VI. 

Ante o exposto, SUSPENDO o andamento do feito, e, como consequência, 

DETERMINO que a parte Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, promova 

o devido prosseguimento do requerimento administrativo junto a 

Seguradora Requerida, requisitando o seguro que está sendo pleiteado na 

via judicial, sob pena de extinção do processo, mediante comprovação 

nos autos. VII. Comprovado o requerimento administrativo (dentro do prazo 

assinalado), com o envio de toda documentação solicitada, a parte 

Requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias para se manifestar, e, 

caso negue o pedido, a ação judicial continuará normalmente, uma vez que 

ficou demonstrado o interesse de agir. Caso o benefício seja concedido 

administrativamente, o processo será extinto. VIII. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. IX. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. X. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUCION (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000359-14.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ROBSON LUCION Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, 

denota-se a inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de 

pagamento, de modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do 

Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas 

judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena 

de extinção do feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. 

Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA OAB - MT0018197A (ADVOGADO(A))

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MORAIS GHIOTTI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HENRIQUE PELLISSARI OAB - 037.545.429-23 (REPRESENTANTE)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000063-89.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: CONSTRUTORA PELLISSARI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALINE MORAIS GHIOTTI Vistos, etc. I. Cite-se a 

parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens 

passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor 

embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000307-18.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SILVIO SOUZA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ALDAIR RICARDO SOUSA DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, 

caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de 

que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC, bem como cumprir com a 

obrigação relativa a transferência dos veículos. II. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão 

reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 

1º). IV. Não sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça 

deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC. V. Caso a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 

246, § 1º, e art. 1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação 

deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. VI. Defiro o 

pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. VII. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000346-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SILVA UCHOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 0 3 4 6 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GUSTAVO 

SILVA UCHOA Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, denota-se a 

inexistência de guia arrecada e do devido comprovante de pagamento, de 

modo que nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 

22/2016 da CGJ, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com 

a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003873-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

DIOGO ARMANDO SANZOVO (REQUERENTE)

ERCILIA LUIZA BROCH SANZOVO (REQUERENTE)

JAMILE SANZOVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARFAB-ASSOCIACAO RECREAT DOS FUNC DA ATLANTICA BRADESCO 

(REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002299-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001110-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 
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(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MOURA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001110-35.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ELTON MOURA MARTINS Vistos, etc. I. Considerando o 

delineado nos id. n. 20122344, 20122348, 20122355 e 21041125, intime-se 

a parte Requerente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. II. Transcorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos para sentença. III. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004946-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETAR BONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer e demonstrar o atendimento 

do requisito de qualidade de segurado, observando que, de acordo com 

CNIS juntado nos autos, sua última contribuição previdenciária se deu em 

01/2016, e o início da incapacidade atestada pelo perito se deu em 

agosto/2017 (mesmo mês e ano em que o autor formulou seu pedido 

administrativo ao INSS, em 30/08/2017). II. Após, retornem imediatamente 

conclusos para a prolação de sentença. III. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004580-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA ALBINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004616-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004987-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DOS SANTOS FOCHEZATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS SOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000524-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SCHNEIDER (REU)

JORGE INACIO SCHNEIDER (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004564-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004671-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004631-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. G. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 
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MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM PROCESSO n. 

1004631-22.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRA DE SOUZA CARVALHO Endereço: RUA GUAIRA, 2344-E, 

RIO VERDE, OU RUA BJ, QUADRA 03, LOTE 03, BAIRRO BOM JESUS, 

nesta cidade LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WALDIR PIMENTEL GOUVEA Endereço: RUA RAIMUNDO 

DUARTE SOLTO, 09, CARINIM, PORTO DE MOZ - PA - CEP: 68330-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a este 

núcleo da Defensoria Pública para atualizar suas informações, bem como 

informar quanto ao endereço do requerido, sob pena de extinção do 

processo por abandono. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000720-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1000720-02.2018.8.11.0045 para dia 

04/03/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000194-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA JUCOSKI PACHIERI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002026-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONESA BRAZ GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002958-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDENIR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROMEU MENDONCA MARCONDES DE SOUZA (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003604-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO 

DE MANDADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004445-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSALINO BATISTA RODRIGUES (REU)

ANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004445-96.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): CECILIA MARTINHA DA SILVA RÉU: DEUSALINO BATISTA 

RODRIGUES, ANA Vistos. I. Consoante se infere dos autos, a petição 

inicial indicou no pólo passivo o requerido Izolino Manoel (id. 16009616). 

Contudo o petitório de id. 16189662 requereu a substituição do requerido 

Izolino, pelo requerido Deusalino Batista Rodrigues. Por fim, restou 

solicitado no id. 19839717 a exclusão do requerido Deusalino do pólo 

passivo da demanda. II. Diante de referido contexto processual, intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer/indicar 

o pólo passivo da presente ação. III. Após, cumpra-se o despacho de id. 

16480167, considerando a parte requerida a ser indicada pela parte 

autora. IV. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando o aporte de procuração aos autos pela Embargante 

Mercês Mendes Correia à fl. 118, alterem-se os registros cartorários, 

conforme determinado no item "4" da decisão à fl. 92.

II. Ademais, dê-se fiel cumprimento ao delineado no item "7" da decisão à 

fl. 92, de modo que intime-se a parte Embargante para, querendo, 

apresentar os pertinenes memoriais finais.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18266 Nr: 2697-03.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Vistos, etc.

I. Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, consoante determinado à fl. 

70.

II. Defiro o pedido de requisição das últimas declarações de imposto de 

renda da parte Executada. Para tanto, expeça-se ofício eletrônico para a 

Receita Federal, através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer 

violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos 

oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte 

Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas 

serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se 

ainda que não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.

III. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.

IV. Ao final, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender por direito.

V. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

VI. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VII. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 4422-17.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE SOUZA STROGULSKI - 

OAB:OAB/MT 23901/O, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, 

KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, Ranier F. Camilo - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte Executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora “on line” via 

Sistema BACENJUD.II. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos 

financeiros em nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do 

§ 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.III. A intimação da parte 

Executada será dispensada em caso de bloqueio de quantia ínfima, 

compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor das custas e 

despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada e 

restituída à conta de origem pelo juízo.IV. Defiro, também, a pesquisa de 

bens móveis existentes em nome da parte Executada, via Sistema 

RENAJUD.V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem 

móvel (automóvel/motocicleta) por meio do Sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.VI. Vindo aos autos informações acerca da 

efetivação de restrição sobre veículos, expeça-se o necessário visando à 

efetivação da penhora, depósito e avaliação.VII. Defiro, ainda, o pedido de 

requisição das últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada. Para tanto, expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, 

através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. [...]. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117567 Nr: 8174-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO FIAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAEL RODRIGUES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte Requerida, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Do contrário, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 133633 Nr: 7678-89.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 SP, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 

22.135-B, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:MT/13710-A, JEFERSON FUGIHARA - OAB:OAB-MT 17860, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704/O
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 Vistos, etc.I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte Executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora “on line” via 

Sistema BACENJUD.II. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos 

financeiros em nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do 

§ 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.III. A intimação da parte 

Executada será dispensada em caso de bloqueio de quantia ínfima, 

compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor das custas e 

despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada e 

restituída à conta de origem pelo juízo.IV. Defiro, também, a pesquisa de 

bens móveis existentes em nome da parte Executada, via Sistema 

RENAJUD.V. Registre-se, todavia, que não se trata de penhora de bem 

móvel (automóvel/motocicleta) por meio do Sistema Renajud, mas de mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, uma vez 

que efetivada restrição em veículos do devedor deverá, de imediato, ser 

providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo 

devidamente garantido.VI. Vindo aos autos informações acerca da 

efetivação de restrição sobre veículos, expeça-se o necessário visando à 

efetivação da penhora, depósito e avaliação.VII. Defiro, ainda, o pedido de 

requisição das últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada. Para tanto, expeça-se ofício eletrônico para a Receita Federal, 

através do Sistema INFOJUD, vez que não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Além do que, a vida privada da parte executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Veja-se ainda que 

não forem localizados outros bens para a garantia da dívida.VIII. .[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 90-41.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:MT 13.124-B, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Vistos, etc.I.De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo 

para cumprimento de sentença, consoante decisão à fl. 206.II. Defiro o 

pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas 

contas ou aplicações financeiras da parte Executada até o limite do crédito 

indicado na execução, por meio de penhora “on line” via Sistema 

BACENJUD.III. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação 

da parte Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.IV. A intimação da parte Executada 

será dispensada em caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida 

esta como aquela incapaz de cobrir o valor das custas e despesas 

processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada e restituída à conta 

de origem pelo juízo.V. Ademais, indefiro o pedido de ofício para busca de 

bens imóveis da parte Executada, porquanto se trata de diligência a ser 

cumprida pela parte Exequente, não pelo juízo.VI[...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 174033 Nr: 6178-80.2019.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ORTOLAN GARLET, CARLOS ALBERTO 

OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que 

não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade dos 

Requerentes Rodrigo Ortolan Garlet e Carlos Alberto Ossuchi em 

suportarem as despesas processuais.

 Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem 

vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que a parte 

Autora não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e 

tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado 

potencial, ser privado do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar.

Nesse sentido, cabe salientar que os Autores são comerciantes, sendo o 

Autor Rodrigo Ortolan Garlet proprietário de empresa, conforme 

documento à fl. 11-A, fatos hábeis a indicar condição econômica 

favorável.

Em reforço ao exposto, de grande a valia a lição da Desembargadora 

Maria Helena Garglione Póvoas, nos autos do Recurso de Apelação n° 

91568/2013:

 “[...] embora a Lei diga que a concessão da gratuidade de justiça dá-se 

pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado 

mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado 

nesse sentido. Vale dizer, sendo constatado no caso concreto que o 

benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela 

leitura de letra fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido.” (Sem grifos 

no original).

II. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça veiculado.

III. Intime-se, portanto, a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de seu indeferimento, consoante dispõe os artigos 290 e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

IV. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90006 Nr: 3890-72.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SALETE PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERTON CREMONESE DE 

SOUZA - OAB:39.599/PR, LAUDIO LUIZ SODER - OAB:33.371/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

II. Realizada a pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles 

constantes nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.

III. Do contrário, manifeste-se a parte Exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

IV. Ademais, indefiro o pedido de digitalização, uma vez que necessária 

autorização do próprio Tribunal de Justiça.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105240 Nr: 1413-08.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI, RANNIER FELIPE CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Vistos, etc.

I. De proêmio, considerando a inércia da parte Executada em relação a 

busca de ativos financeiros determinada à fl. 324 e realizada às fls. 

325/326, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, 
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determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a 

consequente liberação em favor da parte Exequente, em observância aos 

dados bancários delineados no item “b” à fl. 338.

II. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte Executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora “on line” via 

Sistema BACENJUD.

III. Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da 

parte Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como 

termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado 

aos autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte 

Executada acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 

do Código de Processo Civil.

IV. A intimação da parte Executada será dispensada em caso de bloqueio 

de quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o 

valor das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

V. Defiro, também, o postulado no item “d” às fls. 338/339.

VI. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42477 Nr: 2786-16.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO ANTONIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante às fls. 83/85, uma vez que, presente 

“a possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de:DEFERIR o pedido de 

penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte Executada até o limite do crédito indicado 

na execução, por meio de penhora “on line” via Sistema BACENJUD.II.2 

Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte Executada 

acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do Código 

de Processo Civil.II.3 A intimação da parte Executada será dispensada em 

caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida esta como aquela 

incapaz de cobrir o valor das custas e despesas processuais (art. 836, 

CPC), a qual será desbloqueada e restituída à conta de origem pelo 

juízo.II.4 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da decisão 

exordial.II.5 Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo 

para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á 

em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil.III. 

Da Pesquisa de Endereço da parte Executada.Considerando que deve ser 

priorizada a citação/intimação pessoal, determino a consulta de endereço 

da parte Executada junto aos Sistemas Informatizados.Realizada a 

pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles constantes 

nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.IV. Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.V. [...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 3836-09.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ORMOND DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de “pré-penhora” ou “arresto 

executivo”, nos termos do constante à fl. 101, uma vez que, presente “a 

possibilidade de frustação de citação do Executado”, forte no art. 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, para fins de:DEFERIR o pedido de 

penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte Executada até o limite do crédito indicado 

na execução, por meio de penhora “on line” via Sistema BACENJUD.III.2 

Caso seja confirmado o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos, providenciando-se, em seguida, a intimação da parte Executada 

acerca da constrição, nos exatos termos do § 3º do artigo 854 do Código 

de Processo Civil.III.3 A intimação da parte Executada será dispensada em 

caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida esta como aquela 

incapaz de cobrir o valor das custas e despesas processuais (art. 836, 

CPC), a qual será desbloqueada e restituída à conta de origem pelo 

juízo.III.4 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, 

cite-se a parte Executada, pessoalmente, nos ditames da decisão 

exordial.III.5 Saliento, que aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo 

para pagamento pela parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á 

em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil.IV. 

Da Pesquisa de Endereço da parte Executada.Considerando que deve ser 

priorizada a citação/intimação pessoal, determino a consulta de endereço 

da parte Executada junto aos Sistemas Informatizados.Realizada a 

pesquisa e sendo apresentado endereço diverso daqueles constantes 

nos autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para 

citação/intimação da parte Executada, nos termos do disposto na decisão 

inicial.V. Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.VI. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90141 Nr: 4032-76.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BASSANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de f. 42 para o fim de autorizar a penhora/bloqueio sobre 

ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte executada, até o limite do crédito indicado na execução, por meio de 

penhora on line via BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação da parte executada para os fins legais (art. 16, LEF), que pode 

se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

III. A secretaria deverá se atentar para a seguinte disposição da LEF: “art. 

12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”.

IV. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

V. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115152 Nr: 6751-60.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115369 Nr: 6868-51.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZIMAR ALENCASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118855 Nr: 8859-62.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO WANTTANT DANTAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119359 Nr: 190-83.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITTELTON DA CRUZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 734-81.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR NADIN, JURACI NADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos, etc.

I. Considerando a prolação de sentença à fl. 408, e a apresentação dos 

dados bancários pelo Banco do Brasil S.A. à fl. 410, expeça-se o devido 

alvará.

II. Por fim, dê-se fiel cumprimento à r. sentença à fl. 408.

III. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87929 Nr: 1779-18.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1553454

 Intimação da parte autora:

a) acerca do envio do termo de penhora e documentos para averbação no 
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CRI de Lucas do Rio Verde-MT, sendo que eventuais despesas devem ser 

recolhidas diretamente naquele;

b) intimação para juntar aos autos comprovante de distribuição de carta 

precatória a ser cumprida na comarca de Tapurah-MT, ou se, acaso optar 

por levar em mãos, comunicar esta serventia da Primeira Vara (podendo 

ser via telefone), com atencedência de 5 dias, para confecção da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111869 Nr: 4859-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112645 Nr: 5281-91.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA VERA CRUZ GOMES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113163 Nr: 5591-97.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON ABREU CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.116

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113673 Nr: 5915-87.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113712 Nr: 5943-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.
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III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114294 Nr: 6333-25.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA VALERIA MARQUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 6405-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114550 Nr: 6455-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAGNO BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115123 Nr: 6732-54.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1853-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JISANDERSON DE ARRUDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 
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presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106843 Nr: 2235-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS TAVARES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110440 Nr: 4177-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111168 Nr: 4503-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKN, CMBDS, PKJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 Intimação da parte autora para manifestação, no prazo legal, quanto as 

certidões e avaliações provenientes da carta precatória juntada às fls. 

235/249.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111458 Nr: 4639-21.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLAUS FERREIRA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119121 Nr: 28-88.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIDETE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 
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verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119404 Nr: 216-81.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PISTORE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120328 Nr: 708-73.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120684 Nr: 923-49.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO APIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005262-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BALLAN DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

pelo CNIS juntado aos autos que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 04/10/2019, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que a autora encontra-se acometida de patologia que a impede, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituada e 

apta. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestado(s) médico(s) comprovando, em 

princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de saúde e 

incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do 

recebimento do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e 

até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 
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DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio 

doença à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Tatiane Ballan Duarte; b) 

O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 041.647.749-67; d) A 

renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) 

dias da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque (CRM/MT 

7689), o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZETE BRANDAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000396-41.2020.8.11.0045 AUTOR(A): IZETE BRANDAO DE SOUSA REU: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. Trata-se de Ação 

Comum proposta por Izete Brandão de Sousa em desfavor do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. II. Como é sabido, com a elevação desta Comarca 

para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação 

de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi 

atribuída a jurisdição dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda 

Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. III. Consta no 

art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. IV. Tal competência, segundo prevê o 

§4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. V. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação. VI. Assim, considerando o valor da presente 

causa e que a demanda foi proposta em desfavor do Município, tem-se 

que a competência para o seu processamento é do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. VII. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes 

autos à Quinta Vara desta Comarca. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IX. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-51.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DIER (EXECUTADO)

FRANCISCO DIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000363-51.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: ALANDARC DA ROSA DANTAS 

EXECUTADO: FRANCISCO DIER, JOSE MIGUEL DIER Vistos, etc. I. De 

proêmio, importa salientar que a demanda apresenta como destino do 

endereçamento a Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. 

Desta forma, com fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos à Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000323-69.2020.8.11.0045 AUTOR(A): CLINICA DENTARIA ORAL NORTE 

S/S - ME REU: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos, etc. I. 

Trata-se de Ação Comum proposta por Clínica Dentária Oral Norte Ltda em 

desfavor do Município de Lucas do Rio Verde/MT. II. Como é sabido, com a 

elevação desta Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 

08/2014/TP), houve a instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – 

dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a jurisdição dos Juizados 

Especiais Cível, Criminal e da Fazenda Pública, que passou, desde então, 

a existir nesta Comarca. III. Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. IV. Tal competência, segundo prevê o §4º da mesma Lei, é 

absoluta onde estiver instalado o Juizado. V. A Resolução nº 04/2014/TP 
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reforça a competência dos referidos Juizados no âmbito do Poder 

Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de sua esfera de 

atuação. VI. Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor do Município, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. VII. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos 

à Quinta Vara desta Comarca. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

IX. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUCION (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II.Defiro 

liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração documental da 

mora, pois a parte requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito 

dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). 

III.Determino a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via 

sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a 

qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV.Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V.Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI.Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(requerente), devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a 

transferência do veículo para o requerente ou a quem ele indicar, com 

baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, 

IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte requerida. VII.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005698-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REU)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REU)

CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA BAHIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE SEGUNDA VARA PROCESSO N. 

1005698-85.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GEOVANIO LIMA DA SILVA RÉU: 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA 

BAHIA LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME Vistos, etc. I. Recebo 

a inicial e os documentos que a instruem. II. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita em conformidade com o art. 98 e seguintes do CPC. III. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova ante a clara hipossuficiência do 

consumidor na relação de consumo, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. IV. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. V. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 10/03/2020, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005698-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REU)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REU)

CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA BAHIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE SEGUNDA VARA PROCESSO N. 

1005698-85.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GEOVANIO LIMA DA SILVA RÉU: 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA 

BAHIA LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME Vistos, etc. I. Recebo 

a inicial e os documentos que a instruem. II. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita em conformidade com o art. 98 e seguintes do CPC. III. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova ante a clara hipossuficiência do 

consumidor na relação de consumo, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. IV. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. V. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 10/03/2020, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 
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hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005698-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REU)

COLEGIO RENASCER LTDA - ME (REU)

CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA BAHIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE SEGUNDA VARA PROCESSO N. 

1005698-85.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GEOVANIO LIMA DA SILVA RÉU: 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME, CENTRO EDUCACIONAL DO SUL DA 

BAHIA LTDA - ME, COLEGIO RENASCER LTDA - ME Vistos, etc. I. Recebo 

a inicial e os documentos que a instruem. II. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita em conformidade com o art. 98 e seguintes do CPC. III. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova ante a clara hipossuficiência do 

consumidor na relação de consumo, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. IV. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. V. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 10/03/2020, às 09h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VII. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

VIII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). X. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). XI. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LORENZON VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000371-28.2020.8.11.0045 AUTOR(A): CLEONICE LORENZON VICENTE 

REU: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para acostar aos autos documentos hábeis a comprovação 

de pessoa hipossuficiente, uma vez que inexiste a indicação de sua 

profissão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

requerimento de gratuidade da justiça e, por consequência, determinação 

do recolhimento das custas judiciárias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 30 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000379-05.2020.8.11.0045 REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME, CEPI 

CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para acostar aos autos documentos hábeis a comprovação de pessoa 

hipossuficiente, uma vez que inexiste a indicação de sua profissão, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do requerimento de 

gratuidade da justiça e, por consequência, determinação do recolhimento 

das custas judiciárias. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 30 de janeiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002115-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GICELIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002115-97.2016.8.11.0045. 
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REQUERENTE: GICELIO RAMOS DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A., 

CLARO S.A. Vistos. 1. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o 

ministro Relator do Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do 

alcance do sobrestamento determinado, de modo que as matérias 

debatidas no presente feito não se enquadram em nenhuma das questões 

afetadas, mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos. 2. 

De outro lado, tendo em vista que incumbe ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores 

e mediadores judiciais (artigo 139, V c/c 3º § 3º do CPC) e, observando os 

prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/03/2020 , às 13:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 3. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CP). 4. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 5. Caso infrutífera a conciliação e, 

ausente qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se 

as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência. 6. Ato contínuo, concluso para 

saneamento e organização do processo, não se excluindo possibilidade 

de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado 

parcial do mérito. 7. Expeça-se o necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102038 Nr: 22521-30.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA RODRIGUES DE MOURA 

NASCIMENTO, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o autor, a fim de que impulsione o feito no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36180 Nr: 1205-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORTOLON CONFECÇÕES LTDA, ZEFERINO 

BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR- 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo do Edital. Dessa forma, 

impulsiono o feito e intimo o douto procurador, nomeado como curador 

especial, a fim de que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111934 Nr: 4883-47.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o requerido devidadente 

citado se manifestar. Dessa forma, impulsionoo feito e intimo o autor para 

se manifestar no prazo legal.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ALVES ARASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número do Processo: 1003695-94.2018.8.11.0045 

Espécie: Procedimento Sumário. Requerente: Jandira Alves Arasini 

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Data e horário: 

quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, 15h30min. PRESENTES Juiz de Direito: 

Dr. Cristiano dos Santos Fialho. Autora: Jandira Alves Arasini Advogado: 

Lucas Fratari da Silveira Tavares Acadêmica do curso de Direito: Ana 

Carolina Richter OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada às 

partes, constatou-se a presença das pessoas supramencionadas. Em 

termos apartados, foi procedida à coleta do depoimento pessoal da 

requerente e a oitiva de duas testemunhas. Pelo advogado da requerente 

foi dito que requeria prazo para apresentar manifestação. DELIBERAÇÕES 

Concedo à autora, o prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Ana Carolina Richter, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano dos 

Santos Fialho Juiz de Direito Autora: Jandira Alves Arasini Advogado: 

Lucas Fratari da Silveira Tavares

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003477-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA KESSLER CHRIST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003477-03.2017.8.11.0045. Expeça-se ofício ao Juízo da 

2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, fazendo-se referência aos 

autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, com o objetivo 

de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a remessa de informações do 

Sistema ‘Back Office’ da empresa requerida acerca dos “investimentos” 

realizados por parte da autora. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003196-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003196-47.2017.8.11.0045. Expeça-se ofício ao Juízo da 

2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, fazendo-se referência aos 

autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, com o objetivo 

de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a remessa de informações do 

Sistema ‘Back Office’ da empresa requerida acerca dos “investimentos” 

realizados por parte da autora. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 

de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000644-41.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERICLES MAGNO DE MEDEIROS OAB - PB11431 (ADVOGADO(A))

CASSIO DE LUNA BARROS OAB - PB22933 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000644-41.2019.8.11.0045. O exame dos embargos de 

declaração, com caráter infringente, opostos com o objetivo de promover 

a integração e a modificação da decisão judicial, deve, como condição 

indispensável, em respeito à integridade dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da CRFB/88], ser precedido da prévia 

intimação da parte embargada, sob pena do julgamento padecer de 

nulidade absoluta. Este é o entendimento pacificado no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 

1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 20/03/2014; STJ, AgRg no 

REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, j. 

01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. Nancy Andrighi, 

j. 11/04/2013]. Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do 

art. 1.023, § 2.º do Código de Processo Civil, Determino a intimação da ré 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos 

embargos de declaração, formulados pela autora (evento nº 24072739). 

Após, venham os autos conclusos para exame. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 30 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001421-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001421-94.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003558-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003558-49.2017.8.11.0045. Ante o teor das 

certidões acostadas ao ID n.º 15429326 e ID n.º 23698275 e, 

considerando-se a total ausência de informações adicionais sobre a 

localização do devedor ou de seus bens nesta Comarca, Determino a 

devolução da carta precatória, consignando-se as homenagens de estilo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005322-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003135-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE MATOS PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002601-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 149764 Nr: 9520-70.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCISA AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, FABIANI SOUZA DALL ALBA - OAB:OAB/MT 21.223-O, 

FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9520-70.2017.811.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente as contrarrazões do recurso [art. 1.010, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT 16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

GABRIEL AFFONSO DE BARROS MARINHO - OAB:16.715-MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, MARCELO BRUN 

BUCKER - OAB:6167-B, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 Ante o exposto:1) HOMOLOGO o acordo celebrado entre a autora Onilda 

Borges e as rés Bradesco Auto/RE Companhia de Seguro e Calça Larga 

Transportes Ltda (Compensados Carlotho Ltda), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil;2) HOMOLOGO a renúncia 

da autor sobre o direito de ação contra os requeridos Município de Lucas 

do Rio Verde, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Fernando Viana de Oliveira 

e CWS Teles Transportes Comércio e Representações, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, como consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 90 c/c art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a autora no pagamento das custas 

judiciais e de honorários advocatícios ao patrono dos requeridos Município 

de Lucas do Rio Verde, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Fernando Viana 

de Oliveira e CWS Teles Transportes Comércio e Representações, fixados 

no percentual de 10% do valor estabelecido no item 1 do termo de acordo, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].HOMOLOGO, por sua vez, o pedido de 

renúncia do prazo recursal.Expeça-se alvará de liberação, da quantia em 

dinheiro depositada no processo, em benefício da ré/denunciante Calça 

Larga Transportes Ltda, conforme estabelecido nos itens 3 e 4 do Termo 

de Acordo.Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 278-49.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Valdir Miquelin, OAB-MT Nº4613, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 3970-36.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MOMBACH, JULIANA MOMBACH, MICHELLI 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, 

FERNANDO VIANA DE OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:15110-A, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, MARIA EMILIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:PE/23.748, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 Ante o exposto:1) HOMOLOGO o acordo celebrado entre os autores 

Adelar Momback, Juliana Momback e Michelli Momback e as rés Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguro e Calça Larga Transportes Ltda 

(Compensados Carlotho Ltda), para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte integrante desta 

decisão, e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil;2) HOMOLOGO a renúncia dos autores sobre o 

direito de ação contra os requeridos Fernando Viana de Oliveira e Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘c’ do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com espeque no 

conteúdo do art. 90 c/c art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO os autores no pagamento das custas judiciais e de honorários 

advocatícios ao patrono dos requeridos Fernando Viana de Oliveira e 

Nobre Seguradora do Brasil S/A, fixados no percentual de 10% do valor 

estabelecido no item 1 do termo de acordo, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso 

de tempo em que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido aos autores, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil].HOMOLOGO, por sua vez, o pedido de renúncia do prazo 

recursal.Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada 

no processo, em benefício da ré/denunciante Calça Larga Transportes 

Ltda, conforme estabelecido nos itens 2 e 3 do Termo de Acordo.Preclusa 

a decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103778 Nr: 661-36.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO MARTINS 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 661-36.2015.811.0045.

 Intime-se o Espólio de Sérgio Martins da Silveira para que, no prazo de 10 

(dez) dias, regularize a habilitação mediante a juntada do termo de 

nomeação de inventariante e instrumento de procuração, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito [art. 313, § 2.º, inciso II 

do Código de Processo Civil/2015].

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93470 Nr: 611-44.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MATAGAM GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES), CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, COMPENSADOS CARLOTHO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6.713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, GABRIEL AFFONSO DE BARROS MARINHO - 

OAB:16.715-MS, MARCELO BRUN BUCKER - OAB:6167-B, MARIA 

EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO 

DANIEL - OAB:9173-B/MT, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:3.937/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 Ante o exposto:1) HOMOLOGO o acordo celebrado entre o autor Claudio 

Matagam Gomes e as rés Bradesco Auto/RE Companhia de Seguro, Calça 

Larga Transportes Ltda e Compensados Carlotho Ltda, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil;2) HOMOLOGO a renúncia 

do autor sobre o direito de ação contra as requeridas CWS Teles 

Transportes Comércio e Representações e Nobre Seguradora do Brasil 

S/A, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘c’ do Código de 

Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo 

do art. 90 c/c art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o autor 

no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios ao 

patrono das requeridas CWS Teles Transportes Comércio e 

Representações e Nobre Seguradora do Brasil S/A, fixados no percentual 

de 10% do valor estabelecido no item 1 do termo de acordo, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Expeçam-se alvarás de liberação, da 

quantia em dinheiro depositada no processo, em benefício do autor Claudio 

Matagam Gomes, e também da ré/denunciante Calça Larga Transportes 

Ltda, conforme estabelecido nos itens 1 e 3 do Termo de Acordo.Preclusa 

a decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de janeiro de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5704 Nr: 408-39.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO, MARIO AGOSTINHO LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Dr(a Valdir Miquelin, OAB-MT Nº4613, nos termos do 

disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para devolver os autos 

em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 234 do Código de 

Processo Civil e demais cominações legais, tendo em vista que estão em 

carga há mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85454 Nr: 5041-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Intimo as partes para que no prazo de 15 dias se manifestem à respeito 

do laudo de avaliação de fls. 861/873.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORELIO LUPATINI (AUTOR(A))

MIGUEL STEFANELLO (AUTOR(A))

JULIA MARIA RORATTO DENARDIN (AUTOR(A))

ELEDIR PEDRO TECHIO (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001657-12.2018.8.11.0045. Com efeito, conforme já 

decidido anteriormente, “no primeiro grau de jurisdição, as ações 

propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: o processo principal já tiver 

sido baixado; se tratar de cumprimento de sentença”[art. 13 da Resolução 

TJ-MT/TP n.º 03/2018 – que regulamenta o processo judicial eletrônico no 

âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso c/c o art. 

3.º da Portaria n.º 127/2016-PRES]. Contudo, excepcionalmente, o juiz 

poderá, a seu critério, decidir pela continuação da tramitação do processo 

em meio eletrônico [art. 13, § 3º da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018]. Pois 

bem. Revendo detidamente o feito, bem como em consulta ao Sistema de 

Controle de Processos Apolo, deflui-se que se trata o presente feito de 

ação principal derivada do procedimento cautelar, que tramita neste juízo, 

de forma física, sob o n.º 808-38.2010.811.0045, código 35790 (ajuizado 

no tempo de vigência do Código de Processo Civil de 1973). Ocorre que, 

nos autos do procedimento cautelar, já foi prolatada sentença e, logo em 

seguida, instaurada a fase de cumprimento de sentença, tornando 

desnecessária a reunião dos processos por ausência de risco de 

decisões conflitantes [art. 55, § 1.º do Código de Processo Civil/2015]. 

Assim, como medida de prudência, visando evitar tumulto processual e, 

com fundamento no art. 13, § 3º da Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, 

Reformo a decisão acostada ao ID n.º 15172925, para o fim de Determinar 

que o presente feito continue tramitando em meio eletrônico. Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a 

complementação da petição inicial e juntem aos autos cópia de todos os 

documentos apresentados pela instituição financeira nos autos do 

procedimento cautelar n.º 808-38.2010.811.0045, código 35790, bem 

como efetivem o pagamento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição [art. 290 do Código de Processo Civil]. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003487-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSE MARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLINA MENEGAZZO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - 029.548.781-00 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003487-13.2018.8.11.0045. Efetivamente, segundo 

expressivo/significativo entendimento jurisprudencial do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária, 

que visa à expedição de alvará judicial, para levantamento de valores 

depositados em conta de titularidade de pessoa falecida, não pode existir 

lide/controvérsia a ser solucionada [cnf.: STJ, AgRg no REsp 
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1.203.009/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2011; 

STJ, CC 102.854/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

23/03/2009]. Isso significa dizer, portanto, que no âmbito da jurisdição 

voluntária não cabe ao juiz aplicar o direito controvertido ao caso 

concreto, substituindo as vontades das partes, mas apenas integrar as 

vontades dos interessados. Segundo os informes produzidos no 

processo, é possível divisar que existe controvérsia sobre a titularidade 

do saldo existente na conta da ‘de cujus’ junto à instituição financeira, de 

tal sorte que, existindo controvérsia/pretensão resistida, mostra-se 

inviável o manejo do presente pedido de alvará judicial, cabendo às 

autoras a adoção do instrumento processual adequado para fins de obter 

a declaração da titularidade dos valores deixados pela autora da herança. 

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que subsiste controvérsia 

acerca da titularidade do crédito, Relego as partes às vias ordinárias e, 

como consequência, Determino o arquivamento do processo. Preclusa a 

decisão judicial, arquive-se o processo. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 30 de janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174854 Nr: 6662-95.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA CASTILHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIAN FERNANDO MATOS 

FERREIRA - OAB:23535/0

 “Vistos etc., 1. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a presente missiva 

ao Juízo deprecante, consignando nossas homenagens. 2. Proceda-se 

com as baixas e anotações de estilo. 3. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175628 Nr: 294-36.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 15h10min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175526 Nr: 234-63.2020.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDERI DOS SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDERI DOS SANTOS AGUIAR, Cpf: 

03936863105, Rg: 2083638-4, Filiação: Evania José dos Santos e Waldeci 

da Silva Aguiar, data de nascimento: 20/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, convivente, armador de ferragens, Telefone (65)9 96624654. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a Citação do Denunciado: WALDERI DOS SANTOS 

AGUIAR, do teor da denuncia, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 361 e 363, § 1°, ambos do 

CPP.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no 

dia 29 de outubro de 2019, durante o período vespertino, na residência 

localizada na Rua Bela Manhã, n°: 744-w, Bairro Bandeirantes, em Lucas 

Do Rio Verde - MT, os denunciados WALDERI DOS SANTOS AGUIAR, 

vulgo "CUIA" e LEONARDO MARÇAL, vulgo "LÉO", ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, 

mediante escalada , rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, 

subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) 

notebook, marca Lenovo, cor cinza, 01 (um) óculos de sol, 01 (um) 

aparelho de barbear elétrico, marca NOVA, cor branca, 01 (uma) escova 

rotativa, 01 (um) secador de cabelo, 01 (uma) chapinha, 01 (um) aparelho 

de barbear com lâminas, 01 (uma) bíblia, 01 (uma) mochila em couro 

feminina, 01 (uma) mala de mão, 01 (uma) mochila, 11 (onze) camisetas 

masculinas, 06 (seis) bermudas masculinas, 02 (duas) calças masculinas, 

01 (um) óculos de sol feminino, 01 (um) pendrive, 01 (um) cinto masculino, 

05 (cinco) pares de brincos, sendo um de ouro, 01 (uma) botina em couro, 

masculina, 03 (três) perfumes femininos, e 01 (um) perfume feminino, 

pertencente à vítima BRUNA PELISSARI, devidamente avaliados à fl. 65. 

DIANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PUBLICO, através do Promotor de 

Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de WALDERI 

DOS SANTOS AGUIAR e LEONARDO MARÇAL como incurso no artigo 

155, § 4°, inciso I, II e IV, do Código Penal. Assim, requer seja recebida e 

autuada esta, com a consequente instauração do devido processo penal, 

recebendo-se a denúncia, citando-se o denunciado para oferecer defesa 

preliminar, intimando-se, após o acusado, inquirindo-se as testemunhas e 

vítima abaixo arroladas, a serem intimadas para tanto, seguindo-se o rito 

processual adequado, até final decisão condenatória. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Rodrigues de Andrade, 

digitei.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Rodrigues de 

Andrade, digitei.

Lucas do Rio Verde, 29 de janeiro de 2020

Izabela Fagundes Euzébio Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175592 Nr: 271-90.2020.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BUZANELLO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 13h35min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 170746 Nr: 4088-02.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA, 

LAURINICE ERVINA DA GUIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O

 Vistos etc.,

1. Da acusada Laurinice Ervina da Guia Pereira
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Ante o contido nas certidões dos oficiais de justiça de fls. 221 e 233, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

2. Do acusado Sandro da Guia Vieira de Souza

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa do acusado (fl. 225), recebo tal recurso. 

Outrossim, observo que a Defesa já apresentou as suas razões recursais 

(fls. 225-v/227), bem como o representante do Ministério Público suas 

contrarrazões (fls. 235/249).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 173519 Nr: 5916-33.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA, 

CASSIANO DE LIMA CAMARGO, MOISES DE SALES SILVA, FERNANDO 

SERRANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994

 Vistos etc.,

Considerando o pedido de declínio de competência formulado pelo membro 

do Ministério Público às fls. 296/297.

Considerando o extrato de andamentos processuais de fl. 298, obtido no 

site do TJ/MT, onde se observa que a Ação Penal nº. 

33587-40.2019.811.0042 (id. 592398), em tramitação na 7ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT, encontra-se em segredo de justiça.

Pelo exposto, determino a expedição de ofício ao Juízo da 7ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando-lhe o envio de cópia da denúncia 

ofertada pelo Parquet no feito nº. 33587-40.2019.811.0042 (id. 592398), 

para melhor apreciação do pedido de declínio de competência constante 

nos autos.

 Findo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 285/286, com urgência.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GESSI PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GUIDZON RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE FERNANDES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.W. COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000406-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES DA VITORIA BALBINO (REQUERENTE)
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JOMECI DE ASSIS ARAUJO BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE SOARES NASCIMENTO MARQUES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte reclamada, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 12/03/2020, às 14h55min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA DE OLIVEIRA HENRIQUES (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 15H10 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO DE SOUZA 39338983900 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 15H25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 15:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 15H40 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 15:40

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000429-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 15H55 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 15:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARIANO DOS SANTOS 80495583120 (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 16H10 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 16:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL SILVA PAURA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARRARYCH KRUGER MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 12/03/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE FERNANDES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 16H25 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 16:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-90.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE LUZIA BARILI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 16H40 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/03/20 16:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIENE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO QUEVEDO DA TRINDADE 80547028091 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENDREW REGINALDO CLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004438-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004438-41.2017.8.11.0045. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

MARCIO ALVES DA SILVA Vistos. Considerando que o dinheiro é o 

primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), 

com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, 

o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 2.788,69 (dois mil setecentos 

e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos) em conta bancária e 

aplicações financeiras da parte executada MARCIO ALVES DA SILVA 

(CPF: 052.547.173-19), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo 

bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se 

com providências necessárias para a imediata vinculação neste processo 

dos valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 
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sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado, conforme o caso. Se já houve TRÊS 

TENTATIVAS frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para 

Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, 

intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, 02 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001513-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANGELICO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001593-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLI PHILIPPSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002928-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005165-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 12/03/2020, às 16h55min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001268-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOS SANTOS DAMASCENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010379-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora 

para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, acompanhado da 

prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002159-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-27.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

BRANDOLINA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/03/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 13/03/20 15:30

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003254-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DOS SANTOS TEIXEIRA SCHWINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BONETTI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte AUTORA/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002909-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON VENANCIO COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 30 de janeiro de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005079-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSILDE RECH DEPARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020, às 15h45min.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR TRENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000592-50.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 54.372,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Sucumbência, Custas, 

Honorários Advocatícios, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, 

Correção Monetária, Juros, Liminar, Provas, Defeito, nulidade ou anulação, 

Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

ODAIR TRENTO POLO PASSIVO: SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

efetivar o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória 

requerida. Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos 

autos por meio de petição.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003692-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL SHADAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REU)

ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003692-42.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: BRF S.A. Endereço: Avenida das 

Indústrias, Nº 6000-N, Ala 2, 6000, SENADOR ATILIO FONTANA, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ADAO 

BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA Endereço: MT 449, S/N, SENADOR 

ATILIO FONTANA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: EL 

SHADAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME Endereço: RUA DAS 

ACEROLAS,, 1560, COLINA I, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acerca 

da decisão de ID 26112777, na qual designou audiência de conciliação 

para o dia 06/02/2020, às 10h00min, bem como providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 60,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 
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Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003250-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS REIS PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003250-47.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: ALEXANDRE DOS 

REIS PAIVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO 

do polo ativo, acerca da audiência de conciliação/mediação, designada 

para o dia 06/02/2020 às 9h30min. LUCAS DO RIO VERDE, 30 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005180-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA DE MELO SOUZA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BULHAO DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005180-95.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: EDILEUSA DE MELO SOUZA EMBARGADO: GILSON 

BULHAO DA SILVA VISTOS. Certifique-se quanto à tempestividade, se 

tempestivo recebo para a discussão. No mais, defiro o pedido de 

realização de audiência de conciliação. Conforme requerido, designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 12 de março de 

2020, às 10h00min. Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, “caput” do NCPC), a contar 

da data da audiência. Depois de cumpridas as providências acima, 

concluso para decisão. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 01 de novembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LY TAVARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

De acordo com a normativa legal, certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados em comarca diversa à do 

juízo de origem, considerando a Portaria n. 142/2019-CGJ é necessário 

que a parte autora providencie a guia para pagamento da diligência que 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção 

“cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento 

para o devido cumprimento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 7717-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERLI OROSCO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por ADERLI 

OROSCO DE MELO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.CONFIRMO a liminar concedida a p. 60 e CONVERTO o benefício 

de auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, este último devido a partir do 

requerimento administrativo 27/08/2015 (p. 35), descontadas as parcelas 

já pagas no curso da ação a titulo de auxilio doença e respeitada a 

prescrição quinquenal. DETERMINO desde já, ao requerido que proceda a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, 

sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Correção Monetária e Juros de MoraA Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825 Nr: 17-89.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, CASA RURAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos para intimação do requerido do desarquivamento 

realizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433 Nr: 2220-14.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORTÉA CONTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos para intimação do requerido do desarquivamento 

realizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 2736-82.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS, VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, posto que na hipótese, não 

houve o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização dos 
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requeridos Adriane e Valdir Ruelis.

Tentada a localização de novo endereço dos requeridos, através do 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a pesquisa retornou um novo 

endereço (extrato em anexo).

Assim, citem-se os requeridos Adriane e Valdir Ruelis no endereço obtido.

Sem prejuízo, proceda a Sra. Gestora, buscas através do sistema 

INFOSEG.

Sendo encontrados novos endereços, expeça-se o necessário para a 

citação dos requeridos.

Restando infrutífera a diligência, torne-me conclusos para requisição de 

informações junto aos demais sistemas informatizados e/ou análise do 

pedido de citação por edital.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 3966-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA CARVALHO 39969703234, ROSANA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuidam os autos de AÇÃO MONITÓRIA aviada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de ROSANA CARVALHO e 

OUTRA.

As requeridas foram citadas para pagar o débito nos termos do artigo 701 

e seguintes, do CPC (p. 100-verso e 122), contudo, deixaram transcorrer 

o prazo legal, sem efetuar o pagamento do valor devido, nem opor 

embargos monitórios (certidão de p. 124).

Assim, verificando a inércia das requeridas, CONVERTO O PRESENTE EM 

MANDADO EXECUTIVO, nos termos do artigo 701, §2º do CPC, devendo 

prosseguir-se a execução.

Com efeito, DETERMINO O CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2.4.4, DA CNGC: “A 

secretaria deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os 

feitos que passarem à fase de cumprimento/execução de sentença”.

Após, ordeno o seguinte:

1) A intimação da parte executada, para que no prazo de 15(quinze) dias, 

pagar o débito acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, do CPC);

2) Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC);

3) Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 

honorários previstos acima incidiram sobre o restante (art. 523, §2º, do 

CPC);

4) Não efetuado o pagamento tempestivamente ordeno que seja expedido 

mandado de penhora e avaliação de bens em nome do (a) (s) devedor (a) 

(s), suficientes para atender a dívida, conforme cálculo anexado pelo 

exequente (art. 523, §3º, do CPC);

5) Transcorrido o prazo fixado no item “1”, inicia-se o prazo para o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 1034-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IDERLAN DA SILVA AGENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRDIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, SERASA EXPERIAN, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( 

SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT-14992/A, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33.389/PR, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3684-A MT

 Vistos.

Diante da certidão retro, retifico o despacho de p. 262, tornando sem 

efeito a determinação no tocante à intimação do autor para impugnar a 

contestação apresentada pela CDL Cuiabá/SPC, bem como a intimação da 

CDL Cuiabá/SPC para apresentar alegações finais, haja vista que a CDL 

Cuiabá/SPC é pessoa estranha à lide.

Assim, determino o desentranhamento da peça de defesa apresentada 

pela CDL Cuiabá/SPC, bem como dos documentos anexos (pp. 227/255), 

entregando-o ao causídico que assina, visto que, conforme já dito, 

trata-se de pessoa estranha à lide.

Desde já, considerando o certificado à p. 198, DECRETO a revelia da 

requerida SPC – Serviço de Proteção ao Crédito.

No mais, ante a devolução da missiva expedida nos autos (pp. 263/274), 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pelo autor.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42618 Nr: 2927-35.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDELORO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 VISTOS.

Pois bem.

Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do CPC 

ou art. 534, conforme o caso.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos documentos 

necessários para distribuição do respectivo cumprimento de sentença no 

sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121416 Nr: 1295-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 311 de 877



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT, 

Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se a citação, conforme requerido (pp. 48/49).

Sendo constado pelo oficial de justiça a ocultação da parte para evitar sua 

citação, proceda a citação por hora certa em conformidade, com o art. 252 

do CPC.

Restando infrutífera a diligência, requisite-se a Sra. Gestora informações 

acerca do endereço do requerido junto ao sistema INFOSEG.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 111666 Nr: 4763-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 VISTOS.

Pois bem.

Considerando a implantação do sistema PJE nesta Comarca, através da 

Portaria da Presidência n.º 127/2016, bem como diante da necessidade de 

concentração dos processos em uma única plataforma, como forma de 

garantir a celeridade processual, adoto o posicionamento dos ilustres 

colegas Magistrados desta Comarca, que estão decidindo pela tramitação 

do cumprimento de sentença dos processos físicos, de maneira 

eletrônica.

 Assim, determino a intimação da parte interessada para promover o 

cumprimento de sentença junto ao sistema PJE, sem a necessidade de 

recolhimento de custas, eis que importa em mera fase processual.

O pedido deverá instruído com o respectivo título judicial (sentença e 

acórdão), certidão de trânsito em julgado, procurações outorgadas pelas 

partes, deferimento da gratuidade da justiça, se houver, bem como outras 

peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a 

existência do crédito, observando-se ainda, o disposto no art. 524, do CPC 

ou art. 534, conforme o caso.

O cumprimento de sentença deverá ser distribuído a este juízo, nos termos 

do art. 516, do CPC.

Aguarde-se o presente feito em cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a 

fim de que a parte interessada realize as devidas cópias dos documentos 

necessários para distribuição do respectivo cumprimento de sentença no 

sistema PJE.

Decorrido o período supra, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27374 Nr: 1361-56.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI VALDO ROPKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Em que pese a certidão retro, verifica-se dos autos que não houve o 

recebimento do cumprimento de sentença formulado às pp. 224/226, por 

este juízo.

Assim, a fim de evitar qualquer nulidade processual, INTIME-SE a Fazenda 

Pública na pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa 

dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na forma 

do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Sem prejuízo, cumpra-se o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 9566 Nr: 961-18.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI, IVANETE GRANDI 

ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANE DE JESUS RIBEIRO - OAB:MT - 189.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, visto que não restou comprovado que o referido 

imóvel é de propriedade dos executados, através da juntada de matrícula 

atualizada, conforme determinado à p. 181, penúltimo parágrafo (parte 

final).

Ademais, o cadastro de imóvel junto à Prefeitura Municipal, não é hábil a 

comprovar que o executado seja o proprietário registral do referido bem.

Saliento, por oportuno, que é incumbência do exequente juntar matrícula 

atualizada do imóvel o qual pretende penhorar, a fim de que esse Juízo 

verifique a propriedade do bem a ser constrito, evitando assim, a lesão a 

direito de terceiros não integrantes da lide.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito executório. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87645 Nr: 1485-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CORRETORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por PARANÁ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de FENIX CORRETORA 

LTDA – ME.De consequência, CONDENO a requerida ao pagamento do 

total do débito representado pelos cheques de n.º 000017, 000018, 

850083, 850084, 850085, 850086, 850087, 000051, 000052, 000053, 

000054, 850042, 850103, 850117, 850131, 850127, 850128, 850129 (pp. 

25/30) à autora. O valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada cártula e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a contar da citação.Ainda, CONDENO a requerida 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais ARBITRO, em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).Após 

o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquive-se o 

presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86879 Nr: 681-95.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

ação monitória e IMPROCEDENTE os embargos monitórios apresentados, 

constituindo, de pleno direito título executivo judicial em favor da autora, no 

valor de R$ 13.368,79 (treze mil, trezentos e sessenta e oito reais e 

setenta e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do último 

cálculo – 01.01.2013 (p. 19) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

incidentes desde a citação. Ainda, CONDENO a parte embargante ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios os quais ARBITRO, em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).Após 

o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, e, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se as 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 2909-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

DE PRODUTORES AGRICULAS LTDA, MARIA INÊS DELEVATI, JOEL MARIO 

DELEVATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, haja vista que a executada Maria Inês Delevati foi 

devidamente citada (p. 45) e o executado Joel Mário Delevatti compareceu 

espontaneamente nos autos, com apresentação de exceção de 

pré-executividade conjuntamente com a devedora Inês (pp. 48/53).

Desde já, diante do recurso de apelação interposto às pp. 88/90, intime-se 

os apelados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal 

(art. 1010, § 1º, do CPC).

Com a juntada ou decorrido o prazo in albis, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que promova o 

juízo de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 

3º, do CPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118261 Nr: 8576-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TECHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:SP/315.700

 VISTOS.Pois bem. INDEFIRO, por ora, o pedido de acionamento dos 

sistemas informatizados, visando a penhora de bens, vez que o devedor 

não foi devidamente intimado da decisão que determinou a abertura da 

fase de cumprimento de sentença.Com efeito, de acordo com o art. 513, 

§4º, do CPC, se o requerimento de cumprimento da sentença for formulado 

após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, como no presente 

caso, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com 

aviso de recebimento, vejamos:(...)Assim, torno sem efeito a certidão de p. 

119, e, de consequência, determino a intimação do devedor, nos termos 

da decisão de p. 92, consignando as advertências legais (p. 82).A 

intimação deverá ser por meio de carta com aviso encaminhada ao 

endereço constante dos autos, em obediência ao art. 513, § 4º do 

CPC.Consigno que, sendo constatada a mudança de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo, será observado o disposto no parágrafo único do 

art. 274, do CPC (art. 513, § 3º, do CPC).Certificado o transcurso do prazo 

sem o devido pagamento, torne-me conclusos para análise.Sem prejuízo, 

determino a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, §§ 3º e 5º do CPC, conforme requerido.Em tempo, 

retifique-se a capa dos autos, fazendo constar que o feito tramita em fase 

de cumprimento de sentença.Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22271 Nr: 156-26.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LGDS(, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:MT 15.507, DANUSA SERENA 

ONEDA - OAB:MT 13.124-B, JOSIMERI CARLA MARQUES MAZUTTI 

MORAES - OAB:20.034-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES - 

OAB:9.583/MT

 VISTOS.

Designo audiência para o dia 18 de março de 2020 às 15h00min, a fim de 

verificar se o acordo entabulado pelas partes, acerca da verba alimentar 

em atraso, atende aos interesses da menor.

Intimem-se as partes para comparecerem ao ato designado através de 

seus advogados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112358 Nr: 5120-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento do débito remanescente, conforme apontado à p. 154, 

item “a” (cálculo de p. 156), sob pena de bloqueio.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para a 

executada apresentar impugnação, nos termos da decisão de p. 137.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 161-43.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS.

INDEFIRO a requisição de informações acerca do endereço do executado, 

tendo em vista que o mandado de p. 107, não observou a mudança de 

endereço certificada à p. 81.

 Desde já, TORNO SEM EFEITO a certidão de p. 102, bem como os atos 

processuais posteriores, visto que não observado o disposto no art. 513, 

§ 2º, inc. II do CPC, para a intimação do executado.

Nesse sentido é a recente jurisprudência:

Ementa: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. SISTEMÁTICA DO CPC. 

NECESSIDADE Muito embora citado e, subsequentemente, declarado revel, 

impositiva é a intimação do réu para o cumprimento de sentença, nos 

termos do inc. II do §2º do art. 513 do CPC. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo Interno, Nº 70082787524, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em: 22-11-2019).

Assim, intime-se o executado nos termos da decisão de p. 100.

A intimação deverá ser por meio de carta com aviso de recebimento 
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encaminhada ao endereço constante da certidão de p. 81 e mandado de p. 

95, qual seja: Rua Rui Barbosa, lote 13, quadra 45, Bairro: Parque das 

Américas.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95920 Nr: 2661-43.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora on-line, vez que a intimação da 

devedora para pagamento do débito na atual fase de cumprimento de 

sentença, não foi direcionada ao correto endereço constante dos autos.

Verifica-se da certidão de p. 82, que o Oficial de Justiça diligenciou à Rua 

Ametista, 636-N e não à Rua Amazonita, 636-N, conforme constou do 

mandado de p. 79, portanto, impossível a aplicação do art. 274, p. ú. do 

CPC, neste momento.

Assim, necessária se faz a intimação da devedora no endereço constante 

dos autos, sendo este, inclusive, o endereço em que foi localizada quando 

de sua citação (certidão de p. 57).

A intimação deverá ser por meio de carta com aviso de recebimento, 

encaminhada ao endereço constante dos autos, qual seja: Rua Amazonita, 

n.º 636-N, Bairro: Tessele Junior, em obediência ao art. 513, § 2º, inc. II do 

CPC.

Consigno que, sendo constatada a mudança de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo, será observado o disposto no parágrafo único do 

art. 274, do CPC (art. 513, § 3º, do CPC).

Certificado o transcurso do prazo sem o devido pagamento, torne-me 

conclusos para análise.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105031 Nr: 1309-16.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA NASCIMENTO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. BITENCOURT CRISTALDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82952 Nr: 2401-34.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO JOSE MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para manifestar-se do 

laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000398-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIS CANDIDO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000398-11.2020.8.11.0045. 

IMPETRANTE: JANDIS CANDIDO RODRIGUES IMPETRADO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT VISTO. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

entre as partes acima identificadas. Alega o Impetrante que é motorista 

profissional (caminhoneiro), e foi penalizado com a suspensão de sua 

CNH por dirigir embriagado. Aduz o impetrante que, citado por edital, não 

teve conhecimento do processo administrativo à tempo de recorrer da 

decisão proferida pela Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades 

ao Condutor. Afirma ainda que a autoridade coatora enviou 

correspondências para endereços diversos do constante do auto de 

infração de trânsito, e que faz uso de 02 medicamentos que contém em 

sua fórmula o álcool etílico, sendo eles o CAPTOPRIL e o ZART H. Assim, 

pugna o Impetrante em sede liminar que seja determinado a anulação da 

suspensão de sua CNH, para que ele possa realizar a reciclagem antes da 

cassação dela. Com a inicial vieram documentos. Vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e Decido. Primeiramente, recebo o 

presente processo para discussão, passando-se a análise do pedido 

liminar. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

dispõe o seguinte acerca do mandado de segurança individual: “LXIX – 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 12.016, de 07/08/2009, com 

vigência imediata à data da publicação: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Para a concessão de liminar em 

mandado de segurança, necessária a comprovação dos requisitos legais, 

quais sejam, a relevância do fundamento - dos motivos em que se assenta 

o pedido na inicial (fumaça do bom direito) e a possibilidade da ocorrência 

de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito (perigo da demora), conforme 

estabelece o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. Da análise dos 

autos, de cognição ainda incipiente, vislumbro relevante a fundamentação 

apta a conferir a tutela de urgência pretendida, uma vez que o Impetrante 

logrou êxito em comprovar a ilegalidade da suspensão do direito de dirigir 

a ele imposta. O Impetrante afirma que a autoridade coatora enviou 

correspondências para endereços diversos do constante do auto de 

infração de trânsito, bem como que o endereço atual dele encontra-se 

cadastrado no extrato do processo de suspensão, assim aduz má-fé da 

Impetrado em enviar para endereço incorreto e citar por edital, 

supostamente impossibilitando-o de fazer defesa. Afirma ainda, que faz 

uso de 02 medicamentos que contém em sua fórmula o álcool etílico, 

contudo, não junta qualquer documento. Nos processos administrativos 

para a imposição de multas de trânsito é necessário duas notificações, 

uma da autuação e a outra da pena que decorre dela. A respeito do tema, 

dispõe o Enunciado de Súmula n.º 312 -STJ: No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. In casu, 

verifica-se que a segunda notificação via AR (ID n.º 28508236-p. 5 e 

28508239- 5), não se deu no endereço atualizado do Impetrante constante 

nos cadastros do Detran (ID n. º 28508225-p. 5), mas no seu endereço 

antigo (ID n.º 28508225-p. 4), de forma que poderia o Impetrado, tendo em 

mãos o novo endereço, diligenciar no sentido de intimar o Impetrante no 

seu atual domicílio, mas assim não o fez, ficando caracterizado o 

cerceamento de defesa, o que justifica a concessão de liminar para anular 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 314 de 877



o processo administrativo julgado a revelia. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. DETRAN/RS. 

PRETENSÃO, EM NÍVEL DE PROVIMENTO LIMINAR, DE SUSPENSÃO DE 

DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU AO IMPETRANTE PENALIDADE 

DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO INSCULPIDA NO 

ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE 

REGULAR NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PSDD. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. Agravo de Instrumento 

T e r c e i r a  C â m a r a  C í v e l  N º  7 0 0 7 2 9 2 7 9 0 8  ( N º  C N J : 

0056905-25.2017.8.21.7000) Comarca de Porto Alegre JORGE HUND 

JUNIOR AGRAVANTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 

DETRAN AGRAVADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO 

DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR RETORNO NEGATIVO 

DO A.R. FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONDUTOR QUE MANTEVE SEU 

ENDEREÇO ATUALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. Situação que 

se distingue da maioria dos casos julgados nesta Corte, em que a 

notificação por AR foi infrutífera pelo fato de o condutor não manter o 

endereço atualizado junto ao DETRAN, atraindo a incidência do art. 282, 

§1º, do CTB, que prevê que a notificação devolvida por desatualização do 

endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os 

efeitos. Na hipótese, em que pese o DETRAN não ter cometido qualquer 

ilegalidade, procedendo à notificação por edital na forma do art. 10, §§ 1º 

e 2º, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, também é verdade que o 

impetrante experimentou prejuízo nas garantias constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, pois demonstrou, indene de dúvidas, que 

manteve seu endereço atualizado, não podendo sofrer os efeitos de erro 

na entrega da notificação para o qual não concorreu. Apelação Cível 

T e r c e i r a  C â m a r a  C í v e l  N º  7 0 0 7 6 6 6 7 8 3 1  ( N º  C N J : 

0031995-94.2018.8.21.7000) Comarca de Alegrete DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN APELANTE JOSE 

INACIO DE ANDRADE FREITAS APELADO. Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR ora pleiteada, para o fim de DETERMINAR a anulação da decisão 

administrativa de ID n.º 28508236-p. 03, que aplicou, nos autos do 

Processo Administrativo n.º 0113/2019/GCCNH/DETRAN/MT, a penalidade 

de suspensão do direito de dirigir do impetrante, a fim de que este possa 

realizar o curso de reciclagem. Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a Autoridade 

apontada como coatora, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entenderem ser necessárias (artigo 7º, I, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e 

dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo legal 

(artigo 12 da Lei 12.016/2009 – 10 dias). Defiro a gratuidade da justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003250-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS REIS PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003250-47.2016.2016.8.11.0045 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REQUERENTE: ALEXANDRE DOS REIS 

PAIVA REQUERIDO (A): ENERGISA COMPANHIA ELÉTRICA S/A - REDE 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, tendo as partes acima identificadas. Recebo a emenda à inicial. 

Relata o autor, que possui uma relação de consumo com a parte 

requerida, visto que é usuário da Unidade Consumidora n° 12265875. 

Expõe que no mês de março de 2016 o padrão de energia instalado em 

sua residência sofreu uma descarga elétrica, em decorrência das chuvas, 

o que causou a queima do padrão, que foi devidamente substituído pela 

parte requerida, agregando um valor de R$ 256, 62 (duzentos e cinquenta 

e seis reais e sessenta e dois centavos) à conta de energia do 

requerente, importância que fora dividida em 06 (seis) vezes de R$ 42,72 

(quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz, que em outubro 

de 2016 recebeu uma fatura de revisão de faturamento no valor de R$ 

4.434,81 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um 

centavos), e ao buscar esclarecimentos junto à requerente, foi informado 

que no mês de setembro/2016, fora constatado pela parte uma linha 

invertida no boner do medidor (medidor com desvio de energia, 1 fase), o 

que implica na incorreção da leitura do padrão, pela inversão do medidor, 

razão pela qual as faturas de energia constaram valores reduzidos. 

Pontua o requerente, que desconhece a situação de fraude alegada pela 

concessionária Ré, tendo em vista que a troca de padrão fora efetuada 

por esta, não sendo medida de justiça que recaia sobre si a 

responsabilidade do defeito da instalação realizada pela parte requerida. 

Assim, requereu a antecipação da tutela, determinando-se que a parte 

requerida se abstenha: a) de efetuar o corte do fornecimento de energia 

elétrica ao requerente; b) de cobrar do valor de R$ 4.434,81 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em relação à 

revisão de faturamento; c) e de encaminhar o nome do requerente aos 

cadastros de inadimplentes. No mérito, que seja declarada a inexistência 

de débitos junto à concessionária requerida, condenando-a ao pagamento 

de danos morais, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos. É o relato. 

Decido. Pois bem, o Código de Processo Civil, dispõe que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, entendo que o 

autor não conseguiu demonstrar, a priori, a probabilidade de seu direito, já 

que compulsando os documentos juntados, verifica-se que o débito no 

valor de R$ 4.388,61, se refere ao mês de outubro de 2015, com data de 

vencimento para o dia 30.12.2015 (Id. 3316339), documentos esses que 

não se encontram em sintonia com o que fora narrado na petição inicial. 

Dessa forma, pelas razões acima expostas, INDEFIRO, a antecipação da 

tutela pretendida. Designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 22 de fevereiro de 2018, às 15h00min. Consigne-se que 

as partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

gratuidade de justiça. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde, 23 de outubro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82623 Nr: 1466-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS - ECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Al Ney de Jesus Cardoso - 
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OAB:OAB/MT 12114b, Ana Paula Ortelhado Mendes Barão - 

OAB:9690/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência do Ofício n. 08/2020 do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis - Água Boa/MT, informando acerca da necessidade de 

pagamento de emolumentos para efetuar a baixa da penhora nas 

matrículas n. 15.795 e 15.796.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Código n. 105980

DESPACHO

1 – Diante da manifestação da parte requerida quanto à necessidade de 

extração de cópias dos autos via carga rápida, DETERMINA-SE a remessa 

deste processo à Secretaria, destacando-se que a devolução dos autos 

deverá ocorrer até o encerramento do expediente forense em que houve 

a retirada, nos termos do art. 363, §3º da CNGC – Foro Judicial.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 29 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002477-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL ESDRAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002477-69.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, REDESIGNA-SE a audiência 

anteriormente agendada para o dia 24 de março de 2020, às 16h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. 2 – INTIMEM-SE as partes da 

nova data, devendo ser observadas as advertências da decisão retro. 3 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 30 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001492-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PEREIRA RODRIGUES (REU)

LIVANI BORGES DA SILVA e sua esposa NEUSA PEREIRA RODRIGUES 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001492-03.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, REDESIGNA-SE a audiência 

anteriormente agendada para o dia 25 de março de 2020, às 13h15min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. 2 – INTIMEM-SE as partes da 

nova data, devendo ser observadas as advertências da decisão retro. 3 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 30 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002541-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIDES MARIANO BATISTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002541-79.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, REDESIGNA-SE a audiência 

anteriormente agendada para o dia 25 de março de 2020, às 14h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. 2 – INTIMEM-SE as partes da 

nova data, devendo ser observadas as advertências da decisão retro. 3 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 30 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 22-08.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o recolhimento das custas das diligências do oficial 

de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação a ser expedido nos 

autos, conforme item 2 do r. decisum proferido à fl. 204, ou, no mesmo 

prazo, requeira o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000870-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA BORGES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA GABRIELA PILZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000870-55.2018.8.11.0021 DECISÃO Inicialmente, CHAMO O FEITO 

A ORDEM e DECLARO inexistente o ato proferido no evento n. 27526029, 

eis que o nome do Magistrado que proferiu a decisão restou equivocado. 

Passa-se ao lançamento da decisão correta: 1 – Este Juízo ACOLHE a 

cota ministerial apresentada no evento n. 16766554, haja vista que a 

demanda em questão envolve questões relacionadas a direito indisponível, 

o que torna inválido o acordo entabulado entre os genitores acerca do 

estado de filiação da infante, uma vez que o ato de reconhecimento de 

filho é irrevogável, comportando anulação do registro nas hipóteses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 316 de 877



decorrentes de vício do ato jurídico. Dessa forma, este Juízo NÃO 

HOMOLOGA o acordo entabulado entre as partes na sessão de mediação 

anteriormente realizada. 2 – DETERMINA-SE a realização do estudo 

psicossocial com as partes a fim de analisar a existência e grau de 

relação afetiva. 3 – Desta forma, INTIME-SE a psicóloga e assistente social 

cadastrada para apresentar estudo do caso, no prazo de 20 (vinte) dias. 

4 – Em tempo, tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, 

REDESIGNA-SE a audiência anteriormente designada para o dia 25 de 

março de 2020 às 12h30min (MT) para realização de audiência de 

instrução e julgamento a fim de colher o depoimento pessoal das partes e 

a inquirição de testemunhas tempestivamente arroladas. 5 – INTIMEM-SE 

as partes acerca da audiência pessoalmente, nos termos do artigo 385, do 

CPC. 6 – CONCEDE-SE o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do 

rol de testemunhas, na forma do artigo 357, §4º do CPC. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil incumbem ao advogado (a) informar 

ou intimar as testemunhas a ser inquiridas, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que 

a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 7 – INTIME-SE o Ministério Público pessoalmente, 

nos termos do art. 186, §1º, do CPC para o comparecimento na audiência 

designada. 8 – PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC. 9 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 29 de janeiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001216-69.2019.8.11.0021. AUTOR(A): JARBAS 

RIBEIRO DE SOUZA RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega O Reclamante 

possuir uma linha telefônica (066 - 98111-8055) junto à Reclamada, e que 

no período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre 

os dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. O autor tenta demonstrar o dano moral a que 

fora submetido, porém, nada comprova aos autos nem apresenta qualquer 

documentação necessária para demonstrar o alegado, não há prova nos 

autos de que a reclamada tenha submetido a parte reclamante a situação 

humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais 

em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Ademais, embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 
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dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

JARBAS RIBEIRO DE SOUZA em face de TIM S.A. , ambos qualificados 

nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ICLEA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001215-84.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): ICLEA 

LEITE BRITO RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – FALTA DE AGIR A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual do autor, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98112-2514, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre os 

dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. Não restou demonstrada a relação de 

consumo existente entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a 

relação com a reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos 

autos qualquer conta ou outro documento que demonstre que de fato é 

proprietária da linha telefônica informada, e ainda, os números de 

protocolos juntados não demonstram qualquer relação com a linha 

telefônica requerida ou com a empresa ré. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, o autor alega 

ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, 

não apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha 

lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 
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indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por ICLEA LEITE BRITO em face de TIM S.A., ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DE SOUSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001218-39.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): JOSE 

GERALDO DE SOUSA NETO RÉU: TIM S.A. Vistos. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – FALTA DE AGIR A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual do autor, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98144-0374, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre os 

dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. Não restou demonstrada a relação de 

consumo existente entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a 

relação com a reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos 

autos qualquer conta ou outro documento que demonstre que de fato é 

proprietária da linha telefônica informada, e ainda, os números de 

protocolos juntados não demonstram qualquer relação com a linha 

telefônica requerida ou com a empresa ré. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, o autor alega 

ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, 
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não apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha 

lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por JOSE GERALDO DE SOUSA NETO em face de 

TIM S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação
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Processo Número: 1001209-77.2019.8.11.0021
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ADELAIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))
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TIM S/A (REQUERIDO)
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SENTENÇA Processo: 1001209-77.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ADELAIDE 

ALVES DA SILVA RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da TIM CELULAR S.A., a TIM S.A. 

como parte do feito, em decorrência da incorporação societária e da 

sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, desde logo, 

pela incorporadora TIM S.A., CNP.: 02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Alega a reclamada em preliminar 

a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Agência 

Nacional de Telecomunicações _ ANATEL. Não há litisconsórcio passivo 

necessário, sendo impossível a inclusão no pólo passivo da presente 

ação de pessoa jurídica que não tenha feito parte do negócio jurídico 

entabulado entre as partes. Na presente hipótese, a causa não terá que 

ser decidida de modo uniforme para o réu e para a referida empresa, não 

incidindo então na hipótese do art. 47 do Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre litisconsórcio necessário. PRELIMINAR – INCOMPETENCIA 

ABSOLUTA PELA NECESSIDADE DE PERICIA A reclamada arguiu em 

preliminar a Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção 

de prova técnica, entendo que resta afastada, haja vista que as provas 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são IMPROCEDENTES. Alega o Reclamante 
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possuir linha telefônica (66-98134-6541) junto à Reclamada, e que no 

período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre os 

dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a requerida permaneceu inoperante, 

causando transtornos, especialmente pelo fato de ser a única operadora 

de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. A Reclamada em sua 

defesa alega que não houve a interrupção do fornecimento de serviço e 

que podem ocorrer “sombras” que afetam o fornecimento de sinal de 

telefonia. Da análise dos autos verifico que razão não assiste ao 

Reclamante, pois não logrou êxito em comprovar a relação com a 

reclamante, uma vez que não trouxe aos autos qualquer conta ou outro 

documento que demonstre que de fato é proprietária da linha telefônica 

informada. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, a autora tenta 

demonstrar o dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova 

aos autos nem apresenta qualquer documentação necessária para 

demonstrar o alegado, não há prova nos autos de que a reclamada tenha 

submetido a parte reclamante a situação humilhante ou vexatória. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos 

alegados na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação 

vexatória. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não 

restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a 

parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na 

inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Ademais, 

embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte 

reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório. O ilícito não 

ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo havido qualquer ofensa a 

atributo de personalidade. Assim é o entendimento do TJ/MT: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – 

FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – MERO DISSABOR –FALHA 

GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O serviço 

de telefonia e internet, na forma contratada, deve ser ininterrupto. 

Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e 

estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da 

indenização por danos morais, ainda mais quando de se trata de falha 

geral comum a todos os usuários. A interrupção dos serviços, embora 

configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a 

responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos 

supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

ADELAIDE ALVES DA SILVA em face de TIM S.A., ambos qualificados nos 

autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001210-62.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): CLEA 

LEITE BRITO RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. PRELIMINAR – FALTA DE AGIR A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual do autor, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 
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PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Alega a Reclamante 

possui uma linha telefônica n.º 66-98111-8194, junto à Reclamada e que 

período compreendido entre os dias 05/04/2019 e 18/04/2019 e entre os 

dias 25/04/2019 e 26/04/2016, a rede de telefonia da requerida 

permaneceu inoperante, causando transtornos, especialmente pelo fato 

de ser a única operadora de celular que atende a cidade de Cocalinho-MT. 

A Reclamada em sua defesa alega que não houve a interrupção do 

fornecimento de serviço e que podem ocorrer “sombras” que afetam o 

fornecimento de sinal de telefonia. Da análise dos autos verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. Não restou demonstrada a relação de 

consumo existente entre as parte, pois não logrou êxito em comprovar a 

relação com a reclamante, uma vez que a requerente não trouxe aos 

autos qualquer conta ou outro documento que demonstre que de fato é 

proprietária da linha telefônica informada, e ainda, os números de 

protocolos juntados não demonstram qualquer relação com a linha 

telefônica requerida ou com a empresa ré. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu de referido 

ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a 

certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que comprove, por 

meio dos elementos carreados aos autos, fazer jus ao direito material 

pleiteado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Ademais, o autor alega 

ter suportado dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova, 

não apresentando nos autos qualquer indício de que a reclamada tenha 

lhe submetido à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o direito 

à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de 

três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar (Artigos 186 e 927 do Código Civil). 

Em demandas nas quais se busca indenização por danos morais em 

virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restou caracterizada a ocorrência da situação vexatória 

que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que 

se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Embora se admita os transtornos e aborrecimentos 

ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito 

indenizatório. O ilícito não ultrapassa o mero aborrecimento, não tendo 

havido qualquer ofensa a atributo de personalidade. Assim é o 

entendimento do TJ/MT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – 

MERO DISSABOR –FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais, ainda mais quando de se 

trata de falha geral comum a todos os usuários. A interrupção dos 

serviços, embora configura falha na prestação de serviço, por si só, não 

enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova 

dos supostos danos. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001320-83.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA 

DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais 

decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia. 2. Esta Egrégia 

Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no 

serviço de telefonia, de modo geral, não gera, por si só, o direito a 

indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao 

consumidor comprovar eventual prejuízo. 3. Caso concreto em que nada 

de excepcional restou demonstrado, de sorte que o Recorrido não se 

desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em 

desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 4. Sentença 

r e f o r m a d a . 5 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

8010025-37.2013.8.11.0053, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2019, 

Publicado no DJE 07/03/2019) Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Com relação ao 

pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, 

uma vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Ressalta-se 

ainda que é defeso ao advogado, no exercício de seu ofício, defender os 

interesses de seu cliente da maneira que reputar adequada desde que 

não se configure ato ilícito. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial feito por CLEA LEITE BRITO em face de TIM S.A., ambos 

qualificados nos autos. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000535-02.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): IVAN 

RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA A reclamada arguiu em preliminar a 

Incompetência deste Juízo ante a necessidade de produção de prova 

técnica (perícia grafotécnica), entendo que resta afastada, haja vista que 

as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são Improcedentes. Afirma a parte reclamante que ao verificar 

seus holerites dos últimos anos foi surpreendido com a quantidade de 

empréstimos que vinham sendo cobrados desde o ano de 2014, 
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desconhecendo qualquer relação com o banco requerido. Em sua defesa 

a parte requerida trouxe o contrato firmado pelo autor com MT FOMENTO 

CARD, datado de 26/01/2009, em nome do requerente que apresenta 

assinatura idêntica à disposta na fotocopia de documentos pessoais que 

consta da inicial e da procuração de outorga de poderes ao patrono da 

requerente e no termo da audiência de conciliação, comprovando por 

assim a existência da relação jurídica. Referidos documentos se traduzem 

em provas a socorrer as alegações trazidas pelo banco requerido, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa. O Reclamante em impugnação não trouxe fatos ou argumentos 

que desconstituíssem os documentos trazidos na contestação, ônus que 

lhe incumbia. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Estatuto 

Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art.373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Destarte, a parte demandada desincumbiu do ônus que incorria 

pelo cumprimento da regra contida no destacado dispositivo legal, 

porquanto, ao rebater os argumentos expendidos na inicial, trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de BANCO 

PAN S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NUNES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001716-72.2018.8.11.0021 AUTOR(A): PAULO 

HENRIQUE NUNES MATOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A reclamada arguiu, em preliminar, a Inépcia 

da Inicial em razão da ausência de documentos tidos como 

imprescindíveis. In casu, observo que a referida preliminar se confundiu 

com o mérito da demanda, devendo por assim esse ser apreciado e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Com relação ao documento oficial de 

extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de 

que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que a 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado junto a exordial. Ademais, a empresa tem 

acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo ter 

juntado documento hábil para impugnar o trazido pela parte. PRELIMINAR 

DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE FALTA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA A preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse de Agir 

da autora, em razão da ausência de comprovação de que houvera a 

tentativa de resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em 

razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os 

Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 

recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA 

RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE 

INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO 

REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE PRÉVIA 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA - 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que os registros dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o 

reclamante alega ser indevido desconhecendo sua origem, haja vista que 

afirma não possuir qualquer débito junto a reclamada a ponto de justificar 

a restrição em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade do débito negativado, no entanto, a 

reclamada nada trouxe de provas a comprovar à validade e regularidade 

da contratação do serviço/compra que fora levada a registro nos órgãos 

de proteção ao crédito, permanecendo por assim, no campo das meras 

alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido, in 

verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados. Ressalto que o fato da 

inserção dos dados do requerente nos cadastros de proteção ao crédito 

por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é 

um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o 

desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre 
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outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da autora, 

para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto desta 

reclamação no valor de R$ 231,50 (duzentos e tronta e um reais e 

cinquenta centavos), com vencimento em 08/10/2014 e inclusão em 

16/11/2014, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, acrecidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição nos órgãos proteção ao crédito. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Água Boa, 28 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001458-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ZINGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a,s) parte(s) PROMOVENTE(S) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto a impugnação ao cumprimento da sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-59.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1002122-59.2019.8.11.0021 DECISÃO 

Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de evidência ajuizada 

por MARGARIDA NUNES BARRETO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados no processo em epígrafe. Pugna a parte 

autora pela concessão de tutela de evidência, a fim de que o réu incorpore 

em sua remuneração as diferenças decorrentes da revisão geral anual 

(RGA) relativa ao exercício de 2018. Fundamenta-se. Decide-se. De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

evidência, tem sua concessão condicionada à ocorrência de alguma das 

hipóteses legalmente previstas, independente da demonstração de perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, mencionada 

tutela terá cabimento quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. No que toca à possibilidade de concessão in limine 

litis da tutela provisória de evidência, o parágrafo único do sobredito 

dispositivo legal preconiza que apenas nas hipóteses contempladas pelos 

incisos II e III, o Juiz poderá decidir liminarmente. Isto se dá devido aos 

incisos I e IV preverem situações que pressupõem a prévia angularização 

da relação processual, posto que dependem da prática de ato ou de 

conduta omissiva da parte contrária. No caso concreto, em análise ao 

pedido de tutela de evidência formulado pelo autor, conclui-se que este 

não merece prosperar. O art. 311, parágrafo único, do Código do 

Processo Civil é expresso ao admitir a concessão liminar da tutela de 

evidência apenas nas hipóteses dos incisos II e III do mencionado 

dispositivo, ao passo que o presente caso não se subsume a nenhuma 

delas. A título de reforço argumentativo, o art. 1.059 do mencionado 

diploma determina que sejam aplicadas as vedações contidas nas Leis n. 

8.437/92 e n. 12.016/09 às tutelas provisórias requeridas contra a 

Fazenda Pública. Logo, considerando que o deferimento da medida 

pleiteada acarretaria aumento remuneratório para servidor público, sua 

concessão liminar encontra óbice legal (art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/09). 

Lado outro, diante do comparecimento espontâneo da parte requerida, 

aliado ao oferecimento de contestação, este Juízo também não vislumbra 

ser o caso de concessão da tutela de evidência com base no art. 311, IV 

do CPC. Isso porque a resposta apresentada pelo ente público invoca 

significativos fundamentos. Além disso, por se tratar de controvérsia que 

envolve questões de direito, os documentos anexados pelo autor, por si 

só, não são suficientes para comprovação de suas alegações. Destarte, 

ausentes os requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela requerida 

é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 311 do 

Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de 

evidência veiculado na inicial. 2 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição entre as partes, porquanto a demanda versa sobre 

direitos indisponíveis, este Juízo deixa de designar audiência de 

conciliação (art. 334, §4º, II do CPC). 3 – Apresentada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. 4 – Posteriormente, remetam-se os autos CONCLUSOS. 5 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 324 de 877



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 4432-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDCDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Tomás de Aquino Silveira Boaventura 

- OAB:3.565-B

 Vistos.

1. Cuida-se de sindicância instaurada para averiguação de possível falta 

funcional cometida pelo servidor Geraldo Batista da Silva Junior, no qual, 

sendo indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, o servidor 

apresentou pedido de reconsideração c/c recurso administrativo, caso o 

primeiro seja indeferido – fls. 219/227-v.

2. Pois bem. Sabe-se que a Sindicância é o meio que se utiliza para, 

sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de 

ocorrências anômalas no serviço público responsável. Segundo Hely 

Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, p. 593), “é o meio 

sumário de elucidação de irregularidades no serviço para subsequente 

instauração de processo e punição do infrator”.

3. É garantida pela Constituição Federal a oportunidade de defesa para 

validade de qualquer sanção a ser aplicada (art. 5º, inciso LV, CF/88), o 

que abrange qualquer tipo de produção de prova. Assim, sempre deve 

garantir ao investigado todos os meios de defesa e o contraditório, para 

possibilitar que a verdade seja a prevalente.

4. Portanto, entendo que indeferir a produção de prova testemunhal 

afronta ao principio da ampla defesa, vez que através de testemunhas, o 

servidor tem a oportunidade de fortalecer sua defesa e resultar em um 

possível arquivamento do procedimento.

5. Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto e DETERMINO que 

a Comissão de Sindicância providencie o necessário e realize a oitiva das 

testemunhas arroladas pelo sindicado.

As providências.

Alto Araguaia, 07 de janeiro de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001316-27.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

E. K. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIVEIRA FREITAS OAB - MT26872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001316-27.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: EMMILY KETHILLYN RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: 

LUCAS DANILO MARIANO DA SILVA Vistos. 1. RECEBO a presente 

Execução de Alimentos, cujo procedimento seguirá o rito estabelecido pelo 

artigo 528, caput e seguintes, do Código de Processo Civil. 2. Atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a 

indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. 3. DEIXO de designar audiência de conciliação 

ou de mediação porque a solenidade a que faz referência o artigo 334, do 

CPC, dirige-se, em regra, aos processos cíveis regidos pelo procedimento 

comum e não como, na espécie, de execução de título judicial que fixa 

obrigação de pagar alimentos. 4. CITE-SE o executado para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da importância reclamada, provar que 

o fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial (CPC art. 528, §1º) e ser-lhe 

decretada a prisão civil (CPC, art. 528, § 3º). 5. Conste no mandado de 

citação as seguintes advertências: I) somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento; II) se 

a parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses; III) o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo; IV) o cumprimento da pena, por sua vez, não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 6. 

ADVIRTA-SE, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto 

caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem 

como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público 

para apuração crime de abandono material (art. 532, NCPC). 7. Inerte o 

executado, certifique-se e INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto aos rumos da execução. 8. 

Consigne-se que as prestações que se vencerem no curso da presente 

ação restarão incluídas no débito até o efetivo pagamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 19 de dezembro 

de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000995-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERBONI & PERBONI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SANTOS DE ALMEIDA OAB - GO53857 (ADVOGADO(A))

CARLA ESPINDOLA FRANCA PERBONI OAB - GO30050 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ZAIDEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000995-89.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: PERBONI & PERBONI LTDA Endereço: BR 153, SN, 

KM 5,5 CEASA GALPAOGP1 BOX 1, 2, 3, 4 E 5 , JARDIM GUANABARA, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74675-090 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ ALBERTO 

ZAIDEN Endereço: Rua Santa Rita, 62, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa 

Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT , 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-17.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRAMIDE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000034-17.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS PIRAMIDE LTDA Vistos. 1. Compulsando os documentos 

agregados a missiva, verifico que não há comprovante de recolhimento da 

taxa referente à sua distribuição. Desta forma, SOLICITE ao juiz 

deprecante informações e comprovação quanto ao recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. 2. Após, conclusos. As 

providências. Alto Araguaia/MT, 21 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000014-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAHNER RODRIGUES ESMERIO (REQUERIDO)

MARCELO BERIGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT13244/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000014-26.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANDREIA CASSOL REQUERIDO: RAHNER RODRIGUES 

ESMERIO TESTEMUNHA: MARCELO BERIGO Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento e devolução da 

deprecata. 2. Comprovado nos autos o pagamento das custas e efetuado 

o recolhimento da diligência do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, CUMPRA-SE, 

servindo a carta precatória de mandado. 3. Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, OFICIE-SE ao 

Juízo Deprecante para as devidas intimações, com a advertência de que, 

não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento - CNGC, artigo 393. 4. 

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, DEVOLVA-SE à 

Comarca de origem, com nossas homenagens. 5. Diversamente, decorrido 

o prazo do item 1 in albis, DETERMINO que certifique e DEVOLVA à 

Comarca de origem, com nossas homenagens. Às providências. Alto 

Araguaia/MT, 10 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-87.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001118-87.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.031,40 ESPÉCIE: [Pagamento, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 128, 7 Andar, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-002 POLO PASSIVO: Nome: 

EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES Endereço: Rua 33, 88, Nossa Senhora 

Aparecida, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, 

intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia/MT , 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19492 Nr: 217-59.2007.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista certidão retro e se tratando de patrono constituído, 

INTIME-SE pessoalmente o denunciado para que CONSTITUA novo 

advogado no prazo de 05 (cinco) dias ou informe a impossibilidade de 

fazê-lo.

2. Caso haja decurso de prazo ou sendo informada a impossibilidade pelo 

réu, NOMEIO o advogado MOISES BORGES REZENDE JUNIOR que deverá 

ser pessoalmente intimado para que apresente resposta à acusação no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Oportunamente, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63786 Nr: 1364-42.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por 

consequência, ABSOLVO o acusado LUCAS RODRIGUES DA SILVA, da 

imputação criminal a ele imposta.Sem custas e nem taxas 

processuais.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Tratando-se de sentença 
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absolutória, DISPENSO a intimação pessoal do réu, bastando a intimação 

do seu advogado, a teor do que dispõe o art. 1.387 da CNGC.Preclusa a 

via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, em seguida, 

OFICIEM-SE aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, 

bem como ao Cartório Distribuidor e à Delegacia de Polícia, para as 

anotações pertinentes.Cumpridas todas essas providências, 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as anotações e baixas de 

estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 150-84.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71.886/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa senhoria, devidamente intimado para manifestar no prazo 

legal dos termos da certidão do oficial de Justiça referente à penhora de 

bens de fls.109.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 437-42.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, AMJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 68-78.1998.811.0020

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAÃO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:CREA MT0136911, Marco Antonio Jobim - OAB:6.412/MT

 Nos termos da legislação vigente, do art. 482 § VI da CNGC e provimento 

56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas a parte 

requerida para manifestar acerca da proposta de honorário de fls. 

645/650.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15515 Nr: 1815-19.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE, 

IZALDETH FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias da decisão de fls. 230231 a seguir resumida.

14. Pelo exposto, recebo o pedido de substituição processual como 

habilitação de herdeiros e consequentemente, HOMOLOGO A 

HABILITAÇÃO dos(as) herdeiros(as) da executadas e DETERMINO a 

inclusão de FANNY MENNY FERREIRA REZENDE, WESLEY HAMERSON 

FERREIRA e WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE (fl. 212-v) no polo 

passivo da ação, na qualidade de representantes do Espólio de IZALDETH 

FERREIRA DE SOUZA.

15. INTIMEM-SE os herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se houve a abertura de inventário (especificar) e/ou quitar do débito.

17. Oportunamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25400 Nr: 160-70.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACY BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO BORGES DE OLIVEIRA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado, para providênciar no prazo 

legal o preparo dos formais a serem expedidos de conformidade com a 

sentença de fls.129/131.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28287 Nr: 2659-27.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMAR MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça), conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado de citação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65370 Nr: 2058-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

termos da juntada de referência 63.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza
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Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 2343-33.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 64.

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93788 Nr: 1684-87.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 1574-93.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ RUARO, MARTA MARIA ZANCHET RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO VIOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:18.156/MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:22.087-E/GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76456 Nr: 4388-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA PEREIRA FELIZARDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 28 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27393 Nr: 1794-04.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO LOUREIRO FERRARI JUNIOR, 

LUCIANA SILVA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:196.655/OAB-SP, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:OAB/199.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA MONTEIRO 

SANTOS. - OAB:SP/112.901

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação dos advogados da Parte 

Beneficiada pelo Mandado de Averbação, para no prazo de 15 (quinze) 

dias recolher a quantidade de 35 (trinta e cinco) autenticacão selos via 

site Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de formação 

do supramencionado Mandado de Averbação.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária - matr.: 36156

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 2834-50.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DE OLIVEIRA FON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Compulsando os autos, verifico que antes do desmembramento do feito 

em relação ao réu David Oliveira Fon, na audiência realizada às fls. 

871/873, o Ministério Público requereu a desistência da oitiva das 

testemunhas Mayla Clicia Silva Farias e Wanderson Correa Borges, o que 

foi homologado pelo juízo na solenidade. Desse modo, inobstante a 

expedição, nestes autos desmembrados, de cartas precatórias para a 

oitiva de tais pessoas, afigura-se descabida a produção dessas provas 

testemunhais. Assim, SOLICITE-SE a imediata devolução das missivas de 

fls. 1297 e 1353, independentemente do seu cumprimento.

De outro lado, observa-se que a testemunha da acusação Cristovão 

Gomes Peixoto foi inquirida nestes autos, às fls. 1339/1340, ao passo que 

a certidão de fl. 1311 noticia o falecimento da testemunha Jaime de 

Macedo, também arrolada na peça acusatória.

Nesse cenário, considerando que a defesa David Oliveira Fon não arrolou 

testemunha na resposta à acusação, e que o réu já foi interrogado (fls. 

1366/1367), tem-se que faltam ser inquiridas apenas as testemunhas 

Gelmar Cláudio de Sousa e Silvio Constantivo Ribeiro, cuja oitiva foi 

deprecada às fls. 1301 e 1309.

Nessa perspectiva, sabe-se que a pendência de cumprimento de carta 

precatória não importa na suspensão do processo, na forma do artigo 
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222, § 1º, do Código de Processo Penal, notadamente em se tratando de 

réu preso – hipótese dos autos.

Desse modo, sem prejuízo da posterior juntada das cartas precatórias 

pendentes de cumprimento, DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal, a iniciar pelo Ministério Público, que deverá, ainda, providenciar a 

juntada da certidão do óbito da testemunha Jaime de Macedo.

DILIGENCIE-SE a Secretaria Judiciária quanto ao cumprimento das missivas 

pendentes, frisando tratar-se de processo com réu preso.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Alto Araguaia/MT, 28 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90829 Nr: 161-40.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECICA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 154/167:

1) Inicialmente, INTIME-SE pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa 

de seu responsável, a fim de que comprove a obrigação de fazer imposta 

na sentença, no que tange a implantação do benefício, no prazo de 05 

dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00, ou 

comprove que já implantou o referido benefício, devendo, para tanto, ser 

expedida carta precatória à Justiça Federal.

2) Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida 

no item anterior, além da aplicação da multa diária, será extraída cópia dos 

autos e remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento 

em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

3) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 4) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

5) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

6) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Alto Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 3420-14.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DIRCE NEPOMUCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27393 Nr: 1794-04.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO LOUREIRO FERRARI JUNIOR, 

LUCIANA SILVA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MARQUES DE MEDEIROS 

NETO - OAB:196.655/OAB-SP, LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - 

OAB:OAB/199.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA MONTEIRO 

SANTOS. - OAB:SP/112.901

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação dos advogados da Parte 

Beneficiada pelo Mandado de Averbação, para no prazo de 15 (quinze) 

dias recolher a quantidade de 35 (trinta e cinco) autenticacão selos via 

site Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de formação 

do supramencionado Mandado de Averbação.

Geisyane Fernandes Rodrigues

Estagiária - matr.: 36156

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-14.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-14.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:UELTON 

CAMARGO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 30 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-64.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000932-64.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUZIA CAMPOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. A parte 

autora alega que foi descontado diretamente em sua conta bancária, 

recebimento de seu benefício de aposentadoria, os valores indevidos de 

R$ 17,48 e R$ 170,00 em razão de um empréstimo consignado (contratos 

ns. 589095011/585697118) cujo alega nunca ter contratado. A parte 

reclamada em contestação alega a legitimidade do débito das parcelas em 

razão da contratação firmada pelo autor, pugnando pela total 

improcedência da demanda. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 
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sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Ressalto que a relação travada nestes autos 

é uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

financeira torna-se pagamento indevido, visto que o autor afirmou não ter 

contratado tal produto, sem contudo, existir prova robusta apresentada 

pela parte reclamada de que o débito e/foi legitimo. Ressalto que para que 

haja a caracterização da repetição do indébito deve-se evidentemente ter 

pago a quantia indevida, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça, transcrevo: "A só remessa de carta de cobrança ao consumidor 

não preenche o suporte do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor; diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é 

suficiente a simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas 

autoriza a repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". 

(STJ, REsp. nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). 

Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, contudo, 

diferente do que postula a parte autora, pois no contrato n. 585697118, 

parcela no valor de R$ 17,48, somente foram descontadas 6 (seis) 

parcelas e do contrato n. 589095011, parcela de R$ 170,00, foram 

descontados 7 (sete) parcelas. Assim deve a ré devolver a quantia na 

forma dobrada, ou seja, R$ 1.294,88 (mil duzentos e noventa e quatro e 

oitenta e oito centavos), cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 

2.589,76 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis 

centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC. Ainda, assiste razão à parte reclamante quando diz sobre 

a existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar 

os danos decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Assim, julgo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ser 

suficiente para trazer compensação à reclamante pelos danos morais 

sofridos, não lhe trazendo enriquecimento sem causa. Diante do exposto, 

à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora 

concedida e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver a parte autora o 

valor R$ 1.294,88 (mil duzentos e noventa e quatro e oitenta e oito 

centavos), cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 2.589,76 (dois mil 

quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), a título de 

danos materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ 

c/c art. 398 do CC, bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000518-66.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANNE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITMO LOGISTICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA AGDA DA SILVA OAB - PR40659 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000518-66.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SILVIANNE APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: RITMO LOGISTICA S/A Vistos. A parte autora alega 

que firmou contrato de prestação de serviços rodoviários de carga, e 

alega que ao desrespeito da RESOLUÇÃO DA ANTT DE N. 5.820 DE 30 DE 

MAIO DE 2018, e a LEI 13.703 DE 8 DE AGOSTO, não fora pactuado o 

pagamento do frete no valor mínimo considerado por estas normas 

vigentes. Em sua defesa, em síntese, a parte reclamada se isenta de 

responsabilidade, invocando também que no contrato firmado pelas partes 

há clausula de eleição de foro, portanto, deve a discussão judicial ocorrer 

junto a cidade eleita, a saber, Curitiba/PR. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela 

reclamada, haja vista que existe a cláusula de eleição de foro pactuada 

determinou a comarca de Curitiba/PR. Ressalto que não vislumbro a 

hipossuficiência da parte autora, frente a cláusula eleita, o que sim, 

mitigaria a sua validade, uma vez que não se trata de relação de consumo, 

mas sim, de prestação de serviços entre pessoa física e pessoa jurídica. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, mutatis mutandis, transcrevo: 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NA 

CONTRATAÇÃO, AINDA QUE SEJA DECORRENTE DE UM CONTRATO DE 

ADESÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. O autor, na qualidade de 

transportador autônomo, firmou contrato de transporte com a empresa 

requerida GR2 (fls. 69/70), constando expressamente a cláusula de 

eleição de foro como sendo a Comarca de São Paulo. Não há nos autos 

nenhuma demonstração de que o autor foi obrigado a sujeitar-se às 

determinações da empresa contratante, nem demonstração de ser 

hipossuficiente na relação contratual, uma vez que não estamos diante de 

uma relação de consumo. Não se observa nenhuma nulidade na referida 
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cláusula, mesmo na hipótese do contrato de adesão. Validade da cláusula, 

nos termos da Súmula nº 335 do STF: "É válida a cláusula de eleição do 

foro para os processos oriundos do contrato". As duas empresas 

requeridas possuem sede em São Paulo, local onde a obrigação também 

deveria ser satisfeita. Ausência de demonstração de que a contratação 

foi realizada em Uruguaiana. Incidência dos art. 100, inciso IV, alínea "a" e 

art. 111, ambos do CPC, bem como, art. 4º, incisos I e II da Lei nº 9.099/95. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71005213822, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-03-2015)[0] Data de Julgamento: 

27-03-2015 Publicação: 02-04-2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRANSPORTE. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CELEBRADOS ENTRE PARTES QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO. Descartada a existência de relação de consumo entre 

as partes, é válida a cláusula de eleição de foro avençada quando não 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte que se diz prejudicada 

com o foro eleito. Precedentes do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70053268371, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 21/02/2013). Reafirmo que apesar da parte reclamante 

ser pessoa física, através dos documentos acostados aos autos não se 

trata de parte hipossuficiente, tanto financeira quanto em razão da 

atividade por ela exercida, o que então culmina na extinção do processo 

sem resolução de mérito. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e art. 51, III da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000721-28.2019.8.11.0020. REQUERENTE: RONICLEY DUARTE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte, uma 

vez que também é sua responsabilidade a prova da notificação da parte 

reclamante quanto a dívida inscrita nos cadastros restritivos de crédito. 

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Ressalto ainda que apesar de a parte ré informar a 

cessão de crédito, deixou de acostar a cópia da notificação da parte 

autora quanto à ciência da cessão supracitada. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posterior a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa, 

bastando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a justa compensação 

extrapatrimonial. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito R$ 912,20 (novecentos e doze reais e 
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vinte centavos) objeto desta lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000894-52.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ROSANGELA RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome 

está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito 

quanto a prescrição, pois embora o entendimento para reparação civil seja 

com base no período trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que 

este prazo se inicia com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em 

tela é datado de 05/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante 

demonstra no extrato juntado aos autos. Rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (66) 9.9638-8460 que em conjunto com as telas sistêmicas, 

contratos, relatório de chamadas e faturas, demonstram a utilização e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a 

condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

sabedora de que devia a reclamante a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Não obstante, 

deixo de apreciar o pedido contraposto eis que não formulado com 

detalhamento de cálculo atualizado, igualmente não vislumbro a ocorrência 

de litigância de má-fé para que ensejasse a multa pretendida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-33.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBASSARO & BOMBASSARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO PRUDENCIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000419-33.2018.8.11.0020. REQUERENTE: BOMBASSARO & 

BOMBASSARO LTDA - ME REQUERIDO: PAULO ANTONIO PRUDENCIO 

TEIXEIRA Vistos. A parte autora alega que possui um crédito de R$ 808,85 

(Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) a receber 

da parte reclamada em razão de negócio jurídico entabulado com a parte. 

A parte reclamada, embora citada (Num. 23492089), deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, consoante movimento Num. 

24699733, bem como não apresentou contestação. É o sucinto relatório. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, tenho que uma 

vez afirmado pela parte autora o não recebimento do valor atribuído, 

cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 808,85 (oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), a título de 

cobrança, a ser acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária 

(INPC) desde a citação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-35.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000824-35.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte, uma 

vez que também é sua responsabilidade a prova da notificação da parte 

reclamante quanto a dívida inscrita nos cadastros restritivos de crédito. 

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Ressalto ainda que apesar da parte ré informar a 

cessão de crédito, deixou de acostar a cópia da notificação da parte 

autora quanto à ciência da cessão supracitada. Por outro lado, 

observa-se que a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou 

extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, cabendo a ela, desse modo, a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra do consumidor. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posterior a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa, 

bastando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a justa compensação 

extrapatrimonial. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito R$ 1.634,95 (mil seiscentos e trinta e 

quatro reais e noventa e cinco centavos) objeto desta lide, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-68.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CIRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000880-68.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ADRIANO CIRINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 
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art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento essencial, uma vez que o extrato acostado aos autos é 

suficiente para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a análise do 

mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização 

da linha telefônica n. (61) 9.9655-5044 que em conjunto com as telas 

sistêmicas e faturas, demonstram a utilização e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que 

devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse 

sentido, ficou provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, 

por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato 

atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido 

realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no 

art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em 

locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Não obstante, 

deixo de apreciar o pedido contraposto eis que não formulado com 

detalhamento de calculo atualizado. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000904-96.2019.8.11.0020. REQUERENTE: THIAGO CARVALHO 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para 

a prova do débito discutido na lide, bem como o comprovante de 

residência é suficiente para demonstrar a localização da parte 

promovente. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (66)9. 9629-9153 que, em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas e relatório de chamadas e mensagem SMS, demonstram a 

utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-32.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000863-32.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito 

quanto a prescrição, pois embora o entendimento para reparação civil seja 

com base no período trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que 

este prazo se inicia com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em 

tela é datado de 14/08/2019, que é o prazo em que a parte reclamante 

demonstra no extrato juntado aos autos. Vencida a preliminar, passo a 

análise do mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização das linhas telefônicas n. (66) 9971-3098;(66) 

99635-4476 e nº (66) 99653-4281 que em conjunto com as telas 

sistêmicas, contratos, relatório de chamadas e faturas, demonstram a 

utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Não obstante, deixo de apreciar o pedido 

contraposto eis que não formulado com detalhamento de calculo 

atualizado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por 

cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada 

desde a propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-37.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DOURADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000895-37.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LUCILENE FERREIRA 

DOURADO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, uma vez que a vasta documentação juntada aos autos supre essa 

necessidade. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, (utilização da linha 

telefônica n. (62)9.9680-2431 que em conjunto com as telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, demonstram a utilização e a inadimplência do 

serviço como medida de contraprestação. Ressalto o fato de que o 

endereço contido nos sistemas da parte ré é decorrente do comprovante 

de residência apresentado no momento da contratação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro a 

ocorrência de litigância de má-fé para que ensejasse a multa pretendida. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000861-62.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA PEREIRA RODRIGUES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das Preliminares Rejeito a preliminar de mérito 

quanto a ausência de pretensão resistida e falta de interesse de agir, uma 

vez que não é necessária a instauração de lide no âmbito administrativo 

para que se ingresse com demanda na esfera judicial. Rejeito a preliminar 

de ausência de documento essencial a demanda, uma vez que o extrato 

apresentando aos autos é suficiente para apontar o débito objeto da lide. 

Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por MARIA PEREIRA 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. Sustenta 

a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de 

não possuir débito junto a requerida. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 1.178,99 (hum mil e cento 

e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), período de 10 de 

outubro de 2014 e R$ 66,18 (sessenta e seis reais e dezoito centavos), 

período de 13 de outubro de 2014. Constatada a ausência de prova cabal 

que legitime o débito combatido na exordial, não há uma alternativa senão 

declarar a inexistência da dívida. Nessa esteira, cabe ressaltar que o 

extrato juntado pela parte reclamada não demonstra que a dívida apontada 

é oriunda dos serviços prestados e não pagos, uma vez que a 

renegociação fora devidamente quitada pela parte autora. Aliado à 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da sua 

negligência. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido o 

lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo a parte ré, portanto, responder pelas 

consequências legais, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, REJEITO as preliminares 

suscitadas e no, mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos de R$ 1.178,99 (hum mil e cento e setenta e oito 

reais e noventa e nove centavos), período de 10 de outubro de 2014 e R$ 

66,18 (sessenta e seis reais e dezoito centavos), período de 13 de 

outubro de 2014.; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome do 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000898-89.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ROBSON RODRIGUES LIMA 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de reclamação 

cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar relativa ao documento unilateral 

apontado a negativação, uma vez que ele é valido para a prova do dano 

aduzido pela parte autora. Rejeito as preliminares de ausência de 

documento fundamental e falta de interesse de agir, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes o deslinde da demanda até 

esta fase processual. REJEITO a prejudicial de mérito quanto a prescrição, 

pois embora o entendimento para reparação civil seja com base no período 

trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que este prazo se inicia 

com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em tela é datado de 

08/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante demonstra no 

extrato juntado aos autos. Vencida as preliminares, passo a análise de 

mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome 

negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 
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fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posterior à negativação objeto da 

ação, o que enseja na mitigação do valor atribuído à compensação por 

dano moral in re ipsa. Assim, com fulcro no princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade julgo suficiente arbitrar a indenização no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais). Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar arguida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ), bem como DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-39.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHICALE CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000772-39.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MILTON CHICALE CORREIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada a indenização por danos materiais e 

morais em razão de acidente envolvendo seu veículo, causando-lhe 

transtorno pela necessidade do conserto e reembolso acerca de diárias 

de locação de veículo. A parte reclamada, em contestação afirma não 

haver provas suficientes para a comprovação dos danos postulados, 

requerendo assim, a improcedência total da demanda. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada a indenização por danos materiais, 

morais e lucros cessantes, em razão de acidente envolvendo seu veículo. 

As provas trazidas aos autos foram: e-mails informando a necessidade de 

reembolso com fotos dos danos no veículo, Boletim de Ocorrência 

relatando o acidente, declaração de locação de veículo de terceiro e 

recibo. Portanto, o episódio do acidente se tornou incontroverso. De outra 

banda, por se tratar de responsabilidade subjetiva, passo a analisar a 

culpa e a extensão do dano. Mostra-se incontroversa a batida na traseira 

e porta lateral do veículo do autor, de modo que a presunção de culpa 

recai sobre a parte ré, presunção essa que, na espécie, se torna certeza 

ante a ausência de provas produzidas pela reclamada a afastar a sua 

culpa no evento. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA 

NÃO ELIDIDA PELO RÉU QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DOS 

AUTORES. INOBSERVANCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO 

VEÍCULO QUE SEGUE À FRENTE. RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO 

PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO VEÍCULO DOS AUTORES. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A parte ré 

não produziu prova para afastar a presunção de culpa daquele que colide 

na traseira do veículo que segue à sua frente. Àquele que trafegava atrás 

incumbe cuidado e distância segura, a fim de evitar a colisão. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 

9.099/95.RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008597247, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em: 30-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 

71008597247 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: 01/11/2019) Por outro lado, houve a juntada de declaração de 

locação de automóvel de terceiro com respectivo recibo de pagamento, 

documentos estes autenticados em cartório. Nesse sentido, o autor 

demonstra que apesar de alugado veículo de terceiro pelo tempo de 7 

(sete) dias, não houve o reembolso e/ou cobertura do tempo locado, uma 

vez que o autor necessitava do bem para cumprir diligências próprias. 

Ressalto que o dano material concernente à batida já ressarcido pago ao 

autor, conforme a afirmação do mesmo, restando apenas o reembolso das 

diárias de locação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Dessa forma, 

presentes os elementos configuradores da responsabilidade da parte ré, 

deve ser acolhido o pleito indenizatório pelos danos materiais aludidos na 

ação. Quanto ao pedido de danos morais, entendo por sua ocorrência, 

vez que demonstradas nos autos as tentativas de resolução do caso 

administrativamente, sendo manifesta a desídia da parte reclamada em 

resolver o impasse, cansando transtornos ao autor, o que culmina no 

abalo psíquico passível de indenização. Nesse norte, entendo razoável e 

proporcional a fixação da compensação pelos danos morais no importe de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o 

art. 6º, da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a reembolsar o autor o 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de danos materiais, 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 
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contados a partir do desembolso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000825-20.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, diante da 

desnecessidade de ingresso com demanda administrativa para que assim 

o realize na esfera judicial. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (66) 9.9971-6568 que em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas e relatório de chamada, demonstram a utilização e a inadimplência 

do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de 

quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou 

êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de 

forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a 

condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

sabedora de que devia a reclamante a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Não obstante, deixo de apreciar o pedido contraposto eis que não 

formulado com detalhamento de calculo atualizado. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, 

CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por 

litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a 

causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIA GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000856-40.2019.8.11.0020. REQUERENTE: EDICLEIA GUILHERME DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez que a vasta 

documentação juntada aos autos supre essa necessidade. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, (utilização da linha telefônica n. (66) 9.9610-9586 que em 

conjunto com as telas sistêmicas, contrato e faturas, demonstram a 

utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Ressalto o fato de que o endereço contido nos sistemas da parte ré é 

decorrente do comprovante de residência apresentado no momento da 

contratação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência 

de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 
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descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos. Outrossim, merece guarida o pedido realizado pela 

parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do 

CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se 

ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar arguida e, 

no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, 

CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por 

litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a 

causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIO DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000762-92.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ALEIO DA SILVA CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para a prova do 

débito discutido na lide, bem como é desnecessário a instauração de 

demanda administrativa como pré-requisito para tutela jurisdicional. 

Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66)9. 9929-7885 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas e 

mensagem SMS, demonstram a utilização e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que 

devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse 

sentido, ficou provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, 

por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato 

atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido 

realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no 

art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em 

locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não 

merece o pedido contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos 

atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por 

cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada 

desde a propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-03.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYNE OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000755-03.2019.8.11.0020. REQUERENTE: KELLYNE OLIVEIRA FREITAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV VISTOS, A parte 

autora, agente penitenciário, pelo estado de MT, pretende o ressarcimento, 

uma vez que alega o desconto indevido, das contribuições previdenciárias 

ministradas sobre seu adicional noturno e adicional de insalubridade. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, uma vez que a Lei complementar 

estadual n. 04/1990, garante a possibilidade dos descontos mostrando-se 

mais benéfica ao servidor. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

impugnação à justiça gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a aferição desta concessão, pois a Lei n. 12.153/09 

subsidiariamente aplica a isenção de custas processuais em primeira 

instancia, instituto concedido pela Lei n. 9.099/95. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Como já salientado na decisão liminar, o 

Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068, tema 163 da repercussão geral, 

decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre não incorporável 

aos proventos de aposentadoria do servidor(a) público(a), como é o caso 

do adicional noturno e também adicional de insalubridade, objeto desta 

ação. Transcrevo o julgado do RE 593.068 na integra: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 
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DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). E, ainda, o Tema 163 

advindo do julgado acima transcrito: Tema 163 - Contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação 

natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade. Tese - Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade. Cabe frisar que o julgado acima referido, 

diversamente do que pretende fazer crer o requerido, não cuidou apenas 

dos servidores públicos federais, mas dos servidores de todos os níveis 

federativos, os quais são regidos pelas normas constitucionais 

expressamente citadas na ementa. Em outro norte, tendo em vista o seu 

caráter genérico e indeterminado, o pleito de realizar descontos 

previdenciários sobre “quaisquer outras verbas de natureza indenizatória 

ou habitual” deve ser indeferido. Ante o exposto, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES para (i) 

determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos previdenciários 

sobre o adicional noturno e adicional de insalubridade pago à parte 

reclamante; e (ii) condenar o requerido a restituir os valores indevidamente 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre a referida verba, 

observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio 

anterior à propositura da ação. Sobre o valor devido deverá incidir a taxa 

Selic (que engloba juros de mora e correção monetária), desde a citação. 

CANCELO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO outrora designada, uma vez que 

o Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato 

Grosso, requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. 

Ademais disso, tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, 

aplica-se o artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000716-06.2019.8.11.0020. REQUERENTE: CELIA GUILHERME DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para 

a prova do débito discutido na lide. Vencida a preliminar, passo a analisar 

o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização 

da linha telefônica n. (66)9. 9930-9016 que, em conjunto com as telas 

sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem SMS, bem como áudio de 

contratação de plano junto a operadora, demonstram a utilização e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a 

condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

sabedora de que devia a reclamante a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Samira da Costa Ferreira (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000561-37.2018.8.11.0020. REQUERENTE: VIRO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME REQUERIDO: SAMIRA DA 

COSTA FERREIRA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da 

Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamada/executada realizou o 

pagamento da quantia de forma espontânea, conforme de afirmado pela 

parte reclamante/exequente em audiência de conciliação. 3. Desta feita, 

entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

24835159, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para levantamento 

em favor da parte exequente. 6. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000818-28.2019.8.11.0020. REQUERENTE: PAULO ROBERTO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes 

reclamante e reclamada compuseram (Id. Num. 27152727), acordando o 

valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para finalizar a demanda 

e termo do contrato objeto da lide, com pagamento previsto para 20 (vinte) 

dias uteis, comprovante já juntado aos autos. 3. Desta feita, entendo que o 

feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 27152727, nos termos 

do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Expeça-se alvará consoante postulado ID. Num. 28134044. 

6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-93.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000749-93.2019.8.11.0020. REQUERENTE: VALDEMIR DA SILVA FRAGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para a prova do 

débito discutido na lide, bem como o comprovante de residência acostado 

é suficiente para a prova da localização do autor. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66)9. 9941-5241 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem 

SMS, demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como medida 

de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 
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providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-71.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000065-71.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ISAQUE JOAQUIM DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE 

CREDITO Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte 

autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte, uma 

vez que também é sua responsabilidade a prova da notificação da parte 

reclamante quanto a dívida inscrita nos cadastros restritivos de crédito. 

Vencida a preliminar, passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Ressalto ainda que apesar da parte ré informar a 

cessão de crédito de terceiro junto a ela, legitimando a cobrança da dívida 

em questão, e juntar cópia do contrato bancário firmado primeiramente 

com o Banco do Brasil e a parte reclamante, cópia de contrato de cessão 

de crédito entre a reclamada e o BB. Entretanto, deixou de acostar a cópia 

da notificação da parte autora quanto à ciência da cessão de crédito 

realizada entre as partes. Destarte, como a reclamada não produziu prova 

de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra do consumidor. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posterior a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa, 

bastando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a justa compensação 

extrapatrimonial. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito R$ 587,73 (quinhentos e oitenta e sete 

reais e setenta e três centavos) objeto desta lide, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-33.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO INACIO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000753-33.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ADELMO INACIO PORTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 
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necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para a prova do 

débito discutido na lide, bem como não há necessidade de juntada de 

comprovante de residência, uma vez que o próprio autor confirma dados 

de sua moradia no áudio juntado. Rejeito a preliminar de falta de interesse 

de agir, uma vez que não é necessária a instauração de processo 

administrativo para que se adentre ao judiciário. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66)9. 9939-9293 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem SMS 

e gravação de ligação, os quais demonstram a utilização e a inadimplência 

do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de 

quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou 

êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de 

forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a 

condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

sabedora de que devia a reclamante a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-45.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000791-45.2019.8.11.0020. REQUERENTE: AILSON ANTONIO DE 

FREITAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV VISTOS, 

A parte autora, agente penitenciário, pelo estado de MT, pretende o 

ressarcimento, uma vez que alega o desconto indevido, das contribuições 

previdenciárias ministradas sobre seu adicional noturno e adicional de 

insalubridade. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, uma vez que a Lei 

complementar estadual n. 04/1990, garante a possibilidade dos descontos 

mostrando-se mais benéfica ao servidor. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a aferição desta 

concessão, pois a Lei n. 12.153/09 subsidiariamente aplica a isenção de 

custas processuais em primeira instancia, instituto concedido pela Lei n. 

9.099/95. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Como já 

salientado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068, 

tema 163 da repercussão geral, decidiu que não incide contribuição 

previdenciária sobre não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

servidor(a) público(a), como é o caso do adicional noturno e também 

adicional de insalubridade, objeto desta ação. Transcrevo o julgado do RE 

593.068 na integra: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 

21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). E, ainda, o Tema 163 advindo do julgado 

acima transcrito: Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese - 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

Cabe frisar que o julgado acima referido, diversamente do que pretende 

fazer crer o requerido, não cuidou apenas dos servidores públicos 

federais, mas dos servidores de todos os níveis federativos, os quais são 

regidos pelas normas constitucionais expressamente citadas na ementa. 

Em outro norte, tendo em vista o seu caráter genérico e indeterminado, o 

pleito de realizar descontos previdenciários sobre “quaisquer outras 
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verbas de natureza indenizatória ou habitual” deve ser indeferido. Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para (i) determinar ao réu que se 

abstenha de realizar descontos previdenciários sobre o adicional noturno 

e adicional de insalubridade pago à parte reclamante; e (ii) condenar o 

requerido a restituir os valores indevidamente descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre a referida verba, observada a 

prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior à 

propositura da ação. Sobre o valor devido deverá incidir a taxa Selic (que 

engloba juros de mora e correção monetária), desde a citação. CANCELO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO outrora designada, uma vez que o Estado 

de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade. Ademais disso, 

tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, aplica-se o 

artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-63.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLI ELIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000751-63.2019.8.11.0020. REQUERENTE: CARLI ELIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

bancária, bem como a movimentou por grande período, deixou de gerir sua 

conta, deixando-a descoberta para os débitos necessários. Assim, como 

a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado 

não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé para que enseje a 

penalidade da reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-15.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA DORNA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000793-15.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JERONIMA DORNA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Ressalto que, apesar da ausência da parte 

reclamante, conforme consta no ID. Num. 25743942, a causa esta madura 

para julgamento, eis que a parte reclamada também apresentou 

contestação dos fatos esposados pela parte autora. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar quanto ausência de documento fundamental, eis que o extrato 

acostado aos autos é suficiente para a prova do débito. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

corrente/salário, bem como a movimentou por considerável período, 

constituindo ainda empréstimo via Terminal ATM, contudo, deixou de gerir 

sua conta deixando-a descoberta para os débitos necessários. Assim, 

como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, 

não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé para que enseje a 

penalidade da reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas e, no 

mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togad0 (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-19.2019.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Fernandes Silva Vida (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000644-19.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSUE PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDES SILVA VIDA Vistos. A parte autora alega 

que possui um crédito de R$ 800,00 (Oitocentos reais) a receber da parte 

reclamada em razão de negócio jurídico entabulado com a parte. A parte 

reclamada, embora citada (Num. 22706812), deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, consoante movimento Num. 22718609, bem 

como não apresentou contestação. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Assim, tenho que uma vez afirmado pela 

parte autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais), a título de cobrança, a ser acrescido de juros de 1% 

a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-36.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000811-36.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ODAIR JOSE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, 

da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Assim, verifico que a reclamante deixou de comparecer, conforme evento 

Num. 25742543. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

25742543, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000764-62.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, uma vez que a vasta 

documentação juntada aos autos supre essa necessidade. Rejeito a 

preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, pois não há a 

necessidade de verificação deste benefício em primeira instancia, 

conforme a Lei n. 9.099/95, momento em que tal pedida deverá ser 

analisado posteriormente. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

pois não é necessário instaurar demanda administrativa com o cunho de 

litigar no âmbito judiciário. Vencida as preliminares, passo a análise de 

mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, relatório de pagamento, (utilização 

da linha telefônica n. (64) 3051-0628 vinculada a conta 899958754893 

que, em conjunto com as telas sistêmicas, faturas, demonstram a 

utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, ao passo que logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 
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ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos. Outrossim, merece guarida o pedido realizado pela 

parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do 

CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se 

ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares 

arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de 

multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor 

dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da 

ação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000719-92.2018.8.11.0020. REQUERENTE: LUSTER MARIA DE PAULA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL S/A VISTOS, A parte autora alega 

que vem sendo descontado junto ao recebimento de seu provento, valores 

que alega ser indevido. Em sua contestação, as reclamadas afirmam que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

alegando que a demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO as preliminares suscitadas quanto a 

necessidade de perícia técnica, uma vez que todos os contratos de 

empréstimos juntados guardam assinaturas similares com os documentos 

apresentados pela reclamante na exordial. Rejeito a preliminar de 

prescrição apresentada pelo banco BMG, por se tratar de contratos de 

trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição. Rejeito a 

preliminar de perícia contábil suscitada pela reclamada Banco Olé 

Consignado, diante da desnecessidade de apresentação de planilha de 

cálculo atualizados e especificado para ações dessa natureza. Vencida 

as preliminares, passo a análise de mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: As reclamadas juntaram 

documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, contrato de empréstimo consignado 

(Contratos n. 20-5397391/18; 52544398; 56459147; 857925518; 

706254052-1 e 70617126-0, firmados com apresentação de documentos 

pessoais da parte autora, bem como recebimento dos valores em conta 

bancária e faturas de utilização de cartão. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para paralisar os descontos ditos indevidos, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais e materiais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares de 

mérito suscitadas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-47.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PEREIRA MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000765-47.2019.8.11.0020. REQUERENTE: KELLY CRISTINA PEREIRA 

MEDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, comprovante de residência, uma vez que os 

documentos juntados aos autos suprem essa necessidade. Vencida a 

preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66)9. 9672-7560 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem 

SMS, demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como medida 

de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 
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ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-10.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000761-10.2019.8.11.0020. REQUERENTE: EDILSON GONCALVES DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, comprovante de residência, uma vez que os 

documentos juntados aos autos suprem essa necessidade, bem como 

rejeito preliminar de ausência de extrato fornecido por órgãos oficiais, pois 

o que fora apresentado aos autos é suficiente para prova do débito. 

Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66) 99682-1702, com a conta 

0252591407, habilitado em 08/07/2015, cancelado em 26/05/2017, e de nº 

(66) 99710-0989, com a conta 0249081372, habilitado em 01/06/2015, 

cancelado em 26/05/2016, ambos com CPF: 01201791138, no plano 

SMARTVIVO CONTROLE que, em conjunto com as telas sistêmicas, 

demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-48.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000752-48.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE CICERO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 
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causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para a prova do 

débito discutido na lide. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (66)9.99798132 que, em conjunto com as telas sistêmicas, 

relatório de chamadas e mensagem SMS e gravação de ligação, 

demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156293 Nr: 6227-38.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DIAS BORBOREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, em contato telefônico com o CEJUSC (13:00) 

confirmei a audiência outrora designada. Dessa forma, nos termos do art. 

334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio de seu advogado, 

para a audiência de conciliação/mediação que será realizada no dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 13:00, na sala de audiências do CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da Silva, nº. 

408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

Lindones Marcelo Schiavini

Técnico Judiciário, mat. nº. 38345

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158670 Nr: 7558-55.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ SCOTTI, APARECIDA BAFIN SCOTTI, 

SANDRA JANE SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSIO ROBERTO SCOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVIERA - OAB:17.614/MT

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 226,42 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois 

centavos) que deverá ser depositado via Tribunal de Justiça, conta única 

no site Tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159298 Nr: 7916-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONAB Companhia Nacional de Abastecimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CPC em seu Título IV da 

Distribuição e do Registro- Artigo 290, impulsiono o feito para intimar a 

parte autora na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento das 

Custas e Taxas processuais. O valor a ser pago poderá ser retido no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e deverá ser efetuado no prazo de 

15(quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 4716-49.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIO TADEU CAPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(REDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962, TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 198, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117927 Nr: 6581-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M J RIBEIRO ME, CLEMERNCIA MARIA DE 
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JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840/MT

 7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à penhora 

formulada às fls. 27/28, e, consequentemente, transcorrido o prazo 

recursal, determino o desbloqueio do valor de R$ 9.566,76 (nove mil, 

quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) penhorado 

em conta poupança às fls. 24/24-v° em nome da parte executada, 

devendo tal levantamento ser efetuado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, consoante dispõe o artigo 854, §4° do Código de Processo Civil.8. 

Após, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.9. Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de 

nova conclusão. 10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25772 Nr: 2158-17.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO, MARIA 

MERCEDES FACHIM CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Certifico que a parte exequente interpôs 

recurso de apelação às fls. 99/103 dentro do prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para 

querendo, apresente as contrarrazões ao recurso apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153456 Nr: 4498-74.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGM, Angelo Carlos Nascimento Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para condenar a 

parte requerida a PAGAR à parte autora: a) a título de dano material o 

valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais), corrigidos monetariamente e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (01/01/2018); b) à título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.30. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.31. 

Transitado em julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do julgado 

pela parte vencedora, arquive-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153458 Nr: 4500-44.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, Angelo Carlos Nascimento Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

requerida acerca da r. sentença de fls. 122/123;

29. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para condenar a 

parte requerida a PAGAR à parte autora: a) a título de dano material o 

valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais), corrigidos monetariamente e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (01/01/2018); b) à título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

30. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.

31. Transitado em julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do 

julgado pela parte vencedora, arquive-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 377-03.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, Thomas Augusto 

Capeletti, Salesio Everling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tetsuo No, Satsuki No

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SATIKO NO MENDES 

- OAB:34404

 40. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, JULGO 

IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, 

julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.41. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil. 42. Traslade-se cópia do presente decisum, ao 

Processo executivo n° 2738-95.2016.811.0008 – Cód. nº 111719.43. Com 

o trânsito em julgado, recolhidas as custas judiciais, arquive-se com 

baixa.44. Intimem-se, expedindo o necessário.45. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 2041-69.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA, DLDSD, LDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMAR RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 39, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159768 Nr: 8221-04.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE SOUZA CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que recolha as diligências do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 2041-69.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA, DLDSD, LDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMAR RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente da decisão abaixo transcrita:

"Vistos,

Ante o teor da certidão de fls. 39, ao arquivo.

 Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159570 Nr: 8087-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Fernandes do Nascimento Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para que recolha as diligências do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117927 Nr: 6581-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M J RIBEIRO ME, CLEMERNCIA MARIA DE 

JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840/MT

 Intimar o executado acerca da decisão abaixo transcrita:

"Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de CMJ Ribeiro Me e Clemencia Maria 

de Jesus Ribeiro (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 11/11-vº).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 48/51), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Custas, se houver, pela parte executada.

 7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

P. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156879 Nr: 6589-40.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA, DLDOS, EADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIR ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação da advogada da parte 

autora para manifestar-se acerca da certidão de fls. 34, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6989-54.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se acerca das fls. 103-111 e fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151674 Nr: 3360-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDARI CUSTODIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se naquilo que entender de direito, 

considerando o retorno da Carta Precatória e a não manifestação da parte 

requerida.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83070 Nr: 4811-79.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WÉVERTON JOSÉ NUNES DE 

SÁ - OAB:23828/O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Feito em ordem.

1. Considerando o pedido de fl. 178 do i. representante do Ministério 
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Público, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha José Rômulo 

Menezes Gonçalves, haja vista que a mesma não foi localizada, 

encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

2. Considerando que foram ouvidas as testemunhas, inclusive por carta 

precatória, oportunizado e/ou interrogado o(s) réu(s), bem como diante do 

que assevera o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, 

deve o processo seguir o seu curso normal.

3. Destarte, DECLARO o encerramento da instrução, para tanto, e, para 

cumprimento do art. 405 c/c art. 403 § 3º do CPP, ABRA-SE vista às 

partes pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para memoriais finais.

4. Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

comarca e tratar-se de processo de réu preso, NOMEIO o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

para patrocinar os interesses e defesa do Acusado.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 16 de julho de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 113591 Nr: 3838-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6610

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Vistos EM CORREIÇÃO. Feito em ordem. Quanto ao registro audiovisual 

da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, 

publicidade, segurança, conservação e de gravação, cientifico a todos 

que todos observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC 

(Provimento 12/2011/CGJ).

2) Nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, AUTORIZO o 

depoimento das testemunhas Eva Matildes de Almeida, Renata Almeida 

Campos e Francisco Delfino de Lima, sem a presença do acusado, 

considerando o receio manifestado por elas nessa oralidade.

 3) Considerando que as testemunhas Ana Márcia Conceição Guimarães, 

Eva Matildes de Almeida e Renata Almeida Campos compareceram na 

presente oralidade para suas oitivas, SOLICITO a devolução das missivas 

expedidas independente de cumprimento.

4) OBSERVE o gestor judiciário os prazos de regência quanto às missivas 

expedidas.

5) Juntadas as cartas precatórias devidamente cumpridas, encerrada a 

instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

6) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 16h56 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

JUIZ __________________________________________

PROMOTOR __________________________________________

ADVOGADO __________________________________________

ACUSADO __________________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 154739 Nr: 5339-69.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e de 

gravação, cientifico a todos que todos observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Diante da decisão judicial que revogou a preventiva outrora decretada, 

em mídia anexa, EXPEÇA-SE o devido alvará de soltura, com as ressalvas 

de costume.

3) Considerando a impossibilidade de escolta do denunciado para a 

audiência do dia 17/12/2019, bem como a necessidade de realização da 

audiência instrutória em duas partes, encerrada a instrução, ABRO vista 

dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação dos memoriais finais.

4) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 14h24 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156195 Nr: 6180-64.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF DIEGO LOPES DOS SANTOS JOSETTI, 

WESLEY HENRIQUE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 “Vistos etc. I - Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se 

vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, 

apresentarem alegações finais. II – Após, conclusos para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155811 Nr: 5934-68.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Cruz Dias - 

OAB:19538

 “Vistos etc. I –Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se 

vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, 

apresentarem alegações finais. II – Após, conclusos para prolação de 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 5564-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOS EDUARDO MILA, ENIVALDO DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva da(s) testemunha(s) 

faltante(s). II – Encerrada a instrução criminal na presente data, dê-se 

vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, 

apresentarem alegações finais. Saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500005-70.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON PEREIRA DE FARIA 00237416190 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO BUGRES, 25 de maio de 2017. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria de intimar as partes para 

manifestarem acerca da juntada das peças enviadas pela Turma Recursal 

Cível, ou, para requerer o necessário, no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 0500005-70.2014.8.11.0008; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDETE PEGORARO DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENILSON PEREIRA DE FARIA 00237416190 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 05/2020-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Dilma Alves de Melo, matricula 4172, 

Técnico Judiciário designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria 

da 1ª Vara, estará usufruindo 04 (dias) dias de compensatória no período 

de 28 a 31.01.2020.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Djuliani Fernando Ceccato, matricula 32531, 

Técnico Judiciário, para desempenhar as funções de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal na Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, 

no período de 28 a 31.01.2020, face a ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 29 de janeiro de 2020

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fór um

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000969-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000969-98.2019.8.11.0050. AUTOR(A): QUITERIA DA SILVA RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista o acórdão do recurso extraordinário 

631.240/MG de repercussão geral, a fim de evitar qualquer prejuízo a 

parte requerente, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (sessenta) 

dias, e DETERMINO que a parte autora acoste aos autos comprovante de 

prévio requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção e 

arquivamento da ação. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Novo do Parecis/MT, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de 

Direito Assinado Digitalmente

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS 

DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. 

MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001836-91.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: RODRIGO SERGIO GARCIA 

RODRIGUES EXECUTADO: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., 

AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente deixou de 

juntar qualquer comprovante de rendimento, carteira de trabalho a fim de 

demonstrar sua remuneração ou declaração de imposto de renda. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000170-55.2019.8.11.0050. AUTOR(A): BETTONI & BETTONI LTDA - ME 

REU: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 1. Certifique-se acerca do 

trânsito em julgado da sentença. 2. Após, considerando a informação de 

que o requerido deixou de cumprir a ordem judicial no prazo estipulado na 

sentença proferida nos autos, com supedâneo nos arts. 65 e 66 da Lei 

8.245/91, que dispõe que: Art. 65. Findo o prazo assinado para a 

desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, 

se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. 1° Os 

móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os 

quiser retirar o despejado. 2° O despejo não poderá ser executado até o 

trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. Art. 

66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador 

poderá imitir-se na posse do imóvel. 3. DETERMINO o despejo imediato e, 

para tanto, AUTORIZO, se necessário for, o emprego de força policial, a 

fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 4. Caso haja bens 

móveis e utensílios dentro do imóvel, DEVERÃO ser entregues ao 

requerido, NOMEANDO-LHE depositário. 5. EXPEÇA-SE o necessário. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-32.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DUTRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002312-32.2019.8.11.0050. AUTOR(A): PABLO DUTRA ESPÓLIO: 

ROSANA DUTRA Vistos, etc. 1. Defiro o benefício da justiça gratuita. 2. 

Nomeio inventariante a parte requerente, que prestará compromisso em 05 

(cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões 

negativas de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. 

3. Após, cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a 

Fazenda Pública, (art.626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art.634, CPC), manifestando-se expressamente. 4. Havendo 

concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as 

partes em 15 dias (art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo e digam, 

em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 6. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de novembro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002386-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002386-86.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ANTONIO CARLOS PEREIRA 

RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria Por Idade Híbrida. 2. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Dessa forma, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 14h00min. 4. 

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência. 5. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. 

6. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002496-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA BARROSO NIMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FABIANO CIDRAO OAB - SP162494 (ADVOGADO(A))

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002496-85.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA ROSANGELA BARROSO 

NIMITT REU: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO 

PARECIS Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Analisando detidamente os autos, não 

vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente 

deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de 

trabalho atualizada a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LOPES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002221-39.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ISRAEL LOPES DE BARROS REU: 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Analisando detidamente os autos, não 

vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente 

deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de 

trabalho atualizada a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 

caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PERO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002402-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIR ALVES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

DANIEL FABIANO CIDRAO OAB - SP162494 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002402-40.2019.8.11.0050. AUTOR(A): JOELIR ALVES E SILVA REU: 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS 

Vistos EM CORREIÇÃO. 1. Analisando detidamente os autos, não 

vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente 

deixou de juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de 

trabalho atualizada a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale 

ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato 

constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente 
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caso. 3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002085-42.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ ALVES DA CRUZ (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001320-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. P. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1001320-71.2019.8.11.0050 REQUERENTE: 

MARIA DENISE KUSLER Advogado do(a) REQUERENTE: VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - MT0008477S REQUERIDO: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2. Anteriormente a 

citação/intimação do devedor, o exequente requereu a desistência da 

ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, 

§4º do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o momento, o 

que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do exposto, tendo em 

vista o pedido de desistência da ação proposto pela parte autora, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para 

JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 5. Custas, se 

houver, pelo exequente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 20 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001061-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001061-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AMARO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA PELONIA DA SILVA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso em que as partes compuseram acordo 

amigavelmente, pugnando pela homologação judicial. 2. Cumpre registrar 

que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com 

interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 

139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. 

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, nos termos do 

artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil e 

art.24, §único da Lei do Divórcio, DECRETO o divórcio do casal, 

extinguindo o vínculo matrimonial. 7. Expeça-se mandado de averbação. 8. 

P. I.C. 9. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001015-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. Q. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001015-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDIRENE DOMINGUES 

MARTINS REQUERIDO: SANDRA QUERINA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDIRENE DOMINGUES MARTINS em 

face de SANDRA QUERINA DA SILVA visando a manutenção do convívio 

da autora com a menor SAMIRA DA SILVA MARTINS. 2. Narra a autora 

que é avó paterna da infante Samira, filha de FABIO CESAR MARTINS, 

falecido em 09.10.2011. Sustenta que desde o falecimento do filho vem 

sendo privada do contato com a menor, uma ver que sua genitora não 

permite o convívio entre ambas. 3. Requereu liminarmente o 

estabelecimento da visitação. 4. Relatório de estudo psicossocial juntado 

aos autos no ID 22607586. 5. Manifestação do MP no ID 24478953. 6. Pois 

bem. 7. Acerca da tutela de urgência consistente na fixação de visitas, 

após análise do relatório de estudo psicossocial trazido aos autos verifico 

que atualmente o vínculo afetivo da menor com a avó paterna é frágil, ao 

passo que a infante narra que a requerente tenta persuadi-la a morar em 

sua companhia. 8. No entanto, a criança afirma que quer ver a avó, desde 

que isso ocorre nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, 

manifestando desejo de não se deslocar até Sinop/MT. 9. O Ministério 

Público opinou pela fixação de visitas provisórias a serem realizadas 

neste juízo. 10. Pois bem, diante do direito da criança à convivência 

familiar, bem como da manifestação expressa da menor em não se 

deslocar até a casa da avó em Sinop/MT, em consonância com o parecer 

ministerial, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para 

fixar a título provisório a visitação da requerente à sua neta a se realizar 

quinzenalmente, aos sábados e domingo, na residência da bisavó paterna 

da menor nesta Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, estando a 

pernoite à critério da vontade da criança. 11. Certifique-se o decurso de 

prazo para contestação. 12. Oportunamente, DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 13h00min. 13. Intimem-se. 

14. Ciência ao MP. 15. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002590-33.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. P. (EXEQUENTE)

E. M. D. S. (EXEQUENTE)

S. C. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002590-33.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: SANDRA CAROLINE DOS 

SANTOS PEREIRA, FLAVIA ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA, 

EDIVANIA MARIA DOS SANTOS EXECUTADO: ALESSANDRO HENRIQUE 

PEREIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando o título executivo judicial sob o qual 

fundamenta a demanda, assim como esclareça acerca do trâmite e 

encerramento da demanda proposta no juízo de Paripueira/AL, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC. 2. Após 

vistas ao MP. 3. Em seguida, conclusos. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FRANCIELE DA ROSA SANTOS OAB - RS93566 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000128-06.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SABRINA DA SILVA 

DALONGARO RÉU: VALDOCIR DE LIMA BILO Vistos, etc. Considerando a 

impossibilidade de cumprimento da liminar deferida diante da guarda 

provisória deferida ao genitor, manifeste-se o MP. Após, conclusos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000236-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000236-35.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EDITE ORTOLAN Vistos, etc. 

Vistas ao MP. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000236-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000236-35.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EDITE ORTOLAN Vistos, etc. 

Vistas ao MP. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de janeiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002275-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. C. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora da audiência designada para o dia 04 de março de 2020 Às 

15h00min. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002309-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. J. D. C. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora da audiência redesignada para o dia 04 de março de 2020 às 

15h30min. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 
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possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 4152-31.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDR, JDNR, ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimado o 

advogado dos réus a fim de que apresentem alegações finais, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002056-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS REIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLEOCLIDES ANTONIO BONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002056-89.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: VALQUIRIA DOS REIS COSTA 

EXECUTADO: OLEOCLIDES ANTONIO BONI Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em que a autora pleiteia o bloqueio cautelar de 

ativos financeiros via Bacenjud anteriormente à citação do devedor. 

Ocorre que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça 

segundo o qual permite-se a pré-penhora ou arresto na execução antes 

da citação (artigo 830 do CPC ), inclusive mediante bloqueio de valores on 

line, somente quando o ato citatório tenha sido tentado e não alcançado 

inicialmente , obedecendo o que dispõe o artigo 854 do CPC. Ademais, a 

penhora “sem dar ciência prévia do ato ao executado” prevista no artigo 

854 do CPC é inerente à própria eficácia da medida no curso do processo 

onde, após citado, não efetuou o pagamento do débito, operando-se a 

medida sem a sua ciência para assegurar o cumprimento frutífero. Por fim, 

anoto que a autora não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, de forma a justificar a urgência da constrição. Assim, 

INDEFIRO a penhora liminar. DEFIRO a assistência judiciária gratuita. 

Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de 

janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000022-10.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M F BACKES CONTABILIDADE EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000022-10.2020.8.11.0050. REQUERENTE: M F BACKES CONTABILIDADE 

EIRELI - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos, 

etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela 

de Urgência proposta por MASTER ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL – 

EIRELI representada por seu titular, MARLON FELIPE BACKES em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. 2. Alega o 

requerente que exerce atividades cuja Tributação e Alíquotas estão 

esculpidas nos arts. 156, III da CF; LC 116/03; DL Nº 9.295 /46 e LC Nº 20 

/08 (Código Tributário Nacional) cuja tributação deve ser fixa, bem como é 

optante pelo Simples Nacional, sendo excluída arbitrariamente pelo 

requerido. 3. Afirma a ocorrência de sobretaxação nos anos de 

2018/2019. 4. Sustenta que apresentou à municipalidade uma lista com 99 

empresas que não integram mais o seu rol de clientes pugnando pela 

exclusão e, em seguida pela realização de novos cálculos. 5. Requer em 

sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário e reenquadramento no Simples Nacional. 6. Os autos vieram 

conclusos. 7. Fundamento e decido 8. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. Soma-se ainda 

que, tratando-se de processo que visa a suspensão do crédito tributário, 

a Súmula 112 do STJ ainda prevê que “O depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” No caso 

dos autos, ausente a demonstração do depósito de qualquer quantia. 10. 

Dessa forma, já configurada a impossibilidade de concessão da tutela de 

urgência para suspensão da exigibilidade do crédito. 11. Ademais, resta 

prejudicado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

considerando o despacho exarado pelo requerido e trazido aos autos pelo 

autor que demonstra o interesse do município em apreciar as 

manifestações do requerente, tendo o interessado deixado de atender à 

notificação fundamentando-se no aguardo de suposta decisão judicial. 12. 

Verifica-se ainda que as providências relativas à exclusão das empresas 
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não mais atendidas pelo autor junto ao seu cadastro são de sua 

responsabilidade, devendo ser solicitada individualmente, o que não foi 

efetivamente demonstrado nos autos. 13. Por fim, conforme a 

comunicação de exclusão do Simples Nacional, o ato se deu pela 

existência e débitos tributários junto à Fazenda Municipal e, analisando o 

extrato de débito do requerente constata-se que há lançamento em aberto 

desde o ano de 2017. 14. Diante do exposto com fundamento no art. 300 

do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 15. Cite-se o requerido para 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências pertinentes. 16. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 

de janeiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61492 Nr: 2491-27.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR ANANIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNIR ROQUE PAZ, VICTOR ADRYEL 

FIGUEIREDO, DIVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MUNIR KALIL SAFFE DE ARAÚJO - 

OAB:80022

 Autos nº 2491-27.2012.811.0050 (Código 61492)

Requerente: Adeir Ananias da Costa

 Requeridos: Victor Adryel Figueiredo e Divino de Oliveira

 Vistos.

Inicialmente, RETIFIQUE-SE a capa dos autos a fim de excluir do polo 

passivo o Sr. Cleunir Roque Paz.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às f. 228/243.

Com o aporte das contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso de apelação, 

consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, _______ /______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 108995 Nr: 1903-73.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, SFDO, EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 (...).Destarte, CONDENO o réu ALEX RODRIGUES CHAVES, qualificado 

nos autos, à pena de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, pela 

prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal.Do regime de 

cumprimento de penaEm face da graduação da pena e por ser o réu 

primário e de bons antecedentes, estabeleço o regime aberto para o início 

de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem efeito a detração do 

§2° do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando o regime mais 

brando concedido.Tendo em vista que foi aplicado o regime aberto de 

cumprimento de pena, CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE. Expeça-se o respectivo Alvará de Soltura.Da pena restritiva 

de direito Deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, haja vista que a grave ameaça contra a pessoa 

impede a concessão de tal benefício. Das custasIsento o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS E FINAISCertificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Intime-se a vítima para ciência da sentença, nos 

termos do art.201,§2°, do Código de Processo Penal .6. Após, encaminhe 

a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais competente.7. Arbitro 

honorários dativos a Dra. Marinalva Ramos Rodrigues no importe de 1 

URH. Expeça-se certidão de honorários dativos para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 08 de janeiro de 2020.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 2612-26.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA LINDER, TRIANA CAMPANA 

MICHELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/MT

 Autos: 2612-26.2010.811.0050 (Código 35823)

Exequentes: Simone da Silva Linder e Triana Campana Michellis

Executada: Brasil Telecom S/A

Vistos.

Tendo em vista a existência de valores bloqueados nestes autos (fls. 

258/259), DETERMINO que sejam levantados em favor da empresa 

executada, mediante alvará judicial.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias fornecer 

os dados bancários para o levantamento.

Após, cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE os autos com as baixas 

e anotações legais.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, _____/____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 3084-22.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DA SILVA GERONIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:PROC. DO INSS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) das, face o teor do documento acostado e fls. 97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 3585-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON IVO DE OLIVEIRA, WANDERLEIA 
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DIAS MACHADO, MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLIVIA ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:OAB/MT 16.095, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 9.789

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, fls. 145v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2022-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ANTONIO RICARDO 

GIACOMET, FERNANDO LUIS GIACOMET, MÁRIO VICENTE SPONCHIADO, 

SILVIA FERNANDA GIACOMET, ESPÓLIO DE IVONE LÚCIA GIACOMET, 

LUIS CARLOS LORO, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, ANDREIA CERVO 

STEFANELLO, MARCELA MICHEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:24858/PR

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.Sem prejuízo, prossiga-se ao 

cumprimento da sentença anterior.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 

______/______/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 1671-32.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENE VERGINIO BENETTI, MARIO GOLON, 

HAMILTON ROSA, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., 

FRANCISCO EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karine Trage Belizário - 

OAB:OAB/MT 9.106, JULIERME ROMERO - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95424 Nr: 4972-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THOMÉ PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO 

PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURÍPEDES GOMES PEREIRA 

BRÁS - OAB:3738MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95424 Nr: 4972-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THOMÉ PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO 

PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURÍPEDES GOMES PEREIRA 

BRÁS - OAB:3738MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar de suspensão da medida 

constritiva que recai sobre o bem imóvel objeto de discussão na ação 

principal nº 1671-32.2017.811.0050 (código 89824), por não vislumbrar os 

requisitos previstos no artigo 678 do CPC/20015.Citem-se as partes 

embargadas, na forma da lei processual, conforme já determinado às f. 

117 e 119.Determino ainda seja procedida à correta identificação dos 

autos, conforme preconiza o artigo 347, inciso VII, da CNGC-TJMT, por 

envolver partes com idade superior a 60 (sessenta anos de idade), 

alterando-se inclusive os cadastros dos sistemas informatizados deste 

Egrégio Tribunal.Intimem-se.Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 1671-32.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENE VERGINIO BENETTI, MARIO GOLON, 

HAMILTON ROSA, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., 

FRANCISCO EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karine Trage Belizário - 

OAB:OAB/MT 9.106, JULIERME ROMERO - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...]Fundamento e Decido.Importante mencionar um equívoco que 

não pode persistir, com o fito de evitar futura arguição de nulidade. No 

bojo da fundamentação da petição inicial constaram informações 

concernentes a todas as escrituras que os Requerentes pretendem a sua 

anulabilidade, o que provavelmente deu ensejo à expedição do mandado 

de imissão na posse sobre a totalidade do imóvel, conforme consta no 

mandado de f. 60.Isso porque não delimitou a área que pretende imitir-se 

na posse consoante pedido constante no item “1” da petição (f. 12), mas 

fica claro que se trata da área de 20 ha, matriculada sob nº 4.975, vendida 

à empresa PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme 

fundamentos apresentados às f. 10v-11.Ocorre que, conforme própria 

documentação carreada nos autos pelos Requerentes, apenas a área de 

20 ha (vinte hectares), matriculada sob nº 4.975, livro nº 2 do Cartório do 

1º Ofício desta Cidade é que continua pertencendo a esta 

Comarca.Portanto, o objeto desta demanda não pode sofrer alargamento 

em relação às áreas pertencentes à comarca distinta, sob pena de 

violação do disposto no artigo 47 do CPC/2015.[...] Quanto aos pleitos 
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constantes nos itens “1” e “2” da petição aportada às f. 125-127, 

INDEFIRO-OS, seja pela ausência de demonstração das partes quanto às 

diligências empreendidas para localização dos endereços dos requeridos, 

quer seja pelo fato de as missivas que pretende a devolução já terem sido 

aportadas, respectivamente, às f. 89-90 e 91-95.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 3391-34.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SILVEIRA 

BELINTANI FILHO - OAB:164.977 -MG

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte RÉ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$696,87( seiscentos 

e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Sendo R$ 413,40( quatrocentos e trezes reais e 

quarenta centavos), para fins do valor das custas judiciais, e 

R$283,47(duzentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos). 

Para fins da taxa judiciaria. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR GUIAS, 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor, clicar no item taxa e preencher o valor da taxa o 

sistema gerar um boleto UNICO. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral da Comarca de 

Campo Novo do Parecis endereçada à Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT e no artigo 8º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 1870-64.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, fls. 137v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1610 Nr: 1474-10.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, FLÁVIO 

ROBERTO ZENI, FRANCISCO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 2415-66.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES/MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CALOI, EDENILSON JEFERSON 

CALOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1998-79.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSPORTES E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/MT, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14.280-B/MT, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora constante na 

inicial. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.PRIC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 2003-04.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARÃO BRITO DA SILVA, CHARLES EVERTON FROIS, 

CLAUDENIR GONÇALVES DOS SANTOS, JOSE CARLOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

PRESIDENTE DO FUNSEM - NEDILSON MACIEL DOS SANTOS, MUNICÍPIO 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos.
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Dê-se ciência as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior. Prazo: 15 dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações legais.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 3360-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMÉRCIAL LTDA, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:14.864/MT, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23399

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, em 

face das executados Compacta Comercial Ltda e Outros.

Às f. 59 a parte exequente informa o adimplemento do débito objeto da 

presente demanda, requerendo, por consequente a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o integral 

adimplemento da obrigação.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, a parte 

executada satisfez a obrigação.

Eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo ser 

liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s) ou rendimentos.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 674-20.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI MADALENA DE SEITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 674-20.2015.811.0050 (Código 72532)

 Vistos.

Dê-se ciência as partes acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior. Prazo: 15 dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, ARQUIVEM-SE.

 Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, _____/____/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76199 Nr: 2899-13.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos.

I - Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de f. 75.

II - Após o cumprimento do item I, tendo em vista que a parte exequente 

não logrou êxito em encontrar bens da parte executada passiveis de 

penhora (f. 78), SUSPENDO o curso da execução, com fulcro no artigo 

921, inciso III do Código de Processo Civil.

III - Arquive-se provisoriamente o feito, excluindo do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 2°, “a”, do Provimento 

10/2007-CGJ.

IV - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93798 Nr: 4054-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DIEGO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473-B/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte RÉ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$1.721,25( um mil 

setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Sendo R$ 1.375,05(um mil 

trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), para fins do valor das 

custas judiciais, e R$346,20(trezentos e quarenta e seis reais e vinte 

centavos). Para fins da taxa judiciaria. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR 

GUIAS, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos 

com o numero único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor, clicar no item taxa e preencher o valor da taxa o 

sistema gerar um boleto UNICO. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral da Comarca de 

Campo Novo do Parecis endereçada à Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT e no artigo 8º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 4484-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALES DOURADO, RAFAEL DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/0, RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES - 

OAB:19946/O

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte RÉ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$1.215,07( um mil 

duzentos e quinze reais e sete centavos),que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Sendo R$ 977,21(novecentos e setenta e sete reais e 

vinte e um centavos), para fins do valor das custas judiciais, e 

R$237,86(duzentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Para 

fins da taxa judiciaria. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR GUIAS, 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor, clicar no item taxa e preencher o valor da taxa o 

sistema gerar um boleto UNICO. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral da Comarca de 

Campo Novo do Parecis endereçada à Central de Arrecadação e 
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Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT e no artigo 8º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 509-31.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Osvaldo Lizot, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 84-86 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária da acusada, designo 

audiência de instrução para o dia 02 de abril de 2020, às 14h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogada a 

acusada.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6522 Nr: 1724-72.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLOMBA AGRO- INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA], GIRASSOL - GIRASSOL INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216/MT, Geraldo Henrique Guariente - OAB:15270-PR, 

HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, MARIA CAROLINA 

BANA DE CARVALHO - OAB:10142, Rubens Pereira de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR, LUCIANA CWIKA - OAB:, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:8087/MS

 Diante do exposto, ACOLHO o pedido apresentado em impugnação ao 

cumprimento de sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso III do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para que a 

exequente realize todos os atos necessários para o recebimento de seu 

crédito perante o Juízo da recuperação judicial, nos termos da Lei n° 

11.101/2005.P.R.I.C.Oportunamente, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações legais.Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002473-42.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (REQUERENTE)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (REQUERENTE)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (REQUERENTE)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (REQUERIDO)

CATIA BOENIG BOGER PRADO (REQUERIDO)

VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002473-42.2019.8.11.0050. REQUERENTE: AMERRA AGRI OPPORTUNITY 

FUND LP, AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P., AMERRA AGRI MULTI 

STRATEGY FUND, L.P., AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC 

REQUERIDO: RUI CARLOS OTTONI PRADO, CATIA BOENIG BOGER 

PRADO, VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos pela parte exequente contra o despacho 

proferido no Id nº 27559246 que determinou o cumprimento do ato 

deprecado pelo r. Juízo Deprecante da 7ª Vara Cível da Comarca de São 

Paulo/SP que deprecou a avaliação dos bens de propriedade das partes 

executadas (Id nº 26743321). Em suma, o embargante requer seja sanada 

a omissão quanto ao pleito de nomeação de perito para cumprimento do 

ato deprecado, indicando como assistente técnico empresa de confiança 

da parte. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO e DECIDO. Como é 

cediço, os embargos declaratórios possuem natureza integrativa ou 

aclaratória e, em regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do decisum. No caso em tela, vê-se que os EDcl opostos pelas 

partes exequentes, ora embargantes, não têm caráter infringente para 

aplicação de efeito modificativo da decisão embargada. A pretensão 

recursal é tempestiva, eis que os EDcl foram opostos antes do decurso do 

prazo legal. Pois bem, reconheço, no ponto, a omissão alegada no 

despacho proferido nestes autos, de modo que passo à análise do pleito 

vindicado pela parte exequente, ora embargante. O caso comporta análise 

sobre a necessidade ou não de nomeação de perito judicial para 

cumprimento do ato deprecado nesta missiva. Adianto que o pleito não 

merece prosperar nesse momento processual. Isso porque a regra geral 

prevista no artigo 870, caput, do Código de Processo Civil é que a 

avaliação deve ser feita pelo Oficial de Justiça, in verbis: Art. 870. A 

avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem 

necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o 

comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 

(dez) dias para entrega do laudo. O parágrafo único do referido 

dispositivo legal prevê a subsidiariedade da nomeação de avaliador (ou 

perito) em caso de serem necessários “conhecimentos especializados” 

para o cumprimento do múnus. A parte exequente, em síntese, tenta 

adiantar o cumprimento da regra legal sem justificar, à luz de base 

empírica convincente, a necessidade da nomeação postulada, pelo que se 

impõe o indeferimento do pleito. A lição da eloquente doutrina é assente: 

Avaliação realizada posteriormente: Apenas quando o oficial de justiça 

afirmar que não detém conhecimentos técnicos para realizar a avaliação, 

esta é delegada a profissional de confiança do juízo (corretor de imóveis, 

agenciador de veículos etc.).[1] (grifos na redação original). Ante o 

exposto, recebo os embargos declaratórios opostos pela parte exequente 

(embargante), porém, no mérito, nego-lhes acolhimento, por imperar a 

necessidade de cumprimento da regra legal prevista no artigo 870 do 

CPC/2015 quando não apresentados motivos que impeçam a realização da 

avaliação deprecada pelo(a) oficial(a) de justiça do Juízo. Portanto, dê-se 

cumprimento ao ato deprecado conforme já determinado outrora. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de janeiro de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito [1] MONTENEGRO FILHO, 

Misael. Novo código de processo civil comentado, p. 646.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-92.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO DA CONCEICAO CORREIA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação legal, abro vistas à parte autora, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da devolução da correspondência 

sob alegação de endereço desconhecido. Campo Novo do Parecis-MT, 30 

de janeiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NERI DE SOUSA HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001268-75.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-21.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000073-21.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Vistos 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ ATUALIZADO. A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-06.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000074-06.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ELIZANGELA DOS SANTOS 

Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ 

ATUALIZADO. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-88.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEI ZAMARIOLI DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000075-88.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: EDILEI ZAMARIOLI DE LIMA 

Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ 

ATUALIZADO. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-73.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEMILSON DA CUNHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000076-73.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: JEMILSON DA CUNHA SILVA 

Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ 

ATUALIZADO. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-58.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000077-58.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ELESSANDRA SANTOS DA 

SILVA Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ 

ATUALIZADO. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000078-43.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000078-43.2020.8.11.0050 Parte autora: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE 

DOS SANTOS Parte reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública 

para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c 

art. 535, ambos do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIAMARA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

CABAL BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000238-05.2019.8.11.0050 Parte autora: INDIAMARA DOS SANTOS 

FERREIRA Parte reclamada: COMPACTA COMERCIAL LTDA e outros 

Vistos Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Atualize-se o débito. Após, intime-se o 

devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% 

(CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-91.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000036-91.2020.8.11.0050 Parte autora: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR Parte reclamada: Estado de Mato Grosso Vistos. Tratando-se de 

ação de execução por quantia certa com base em título extrajudicial contra 

a Fazenda Pública, cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos 

do CPC). Caso não sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, 

observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o 

precatório ou a requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Terça-feira, 28 de Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-15.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALVES GONCALVES DO LINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000054-15.2020.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: MARLI ALVES GONCALVES DO LINO Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ atualizado. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-67.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000057-67.2020.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: TEREZA CRISTINA DE MORAES Vistos Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho 

do CNPJ atualizado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, 

art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 29 de 

Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-97.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA CECILIA POLL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000055-97.2020.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: TATIANA CECILIA POLL Vistos Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho do CNPJ 

atualizado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 29 de Janeiro de 

2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000058-52.2020.8.11.0050 Parte autora: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 

Parte reclamada: VANESSA DE OLIVEIRA NUNES Vistos Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Vistos Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Espelho 

do CNPJ atualizado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, 

art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 29 de 

Janeiro de 2020. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000239-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA FERNANDES FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000239-24.2018.8.11.0050 Parte autora: IANARA FERNANDES FARIAS 

Parte reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Diante da petição 

lançada no ID 28546396 e seguintes, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020. CLAUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-90.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000642-90.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SUSANA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por SUSANA DE OLIVEIRA BARROS em 

face de JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte Promovida 

pugnou pelo parcelamento do débito nos termos do artigo 916 do Código 

de Processo Civil. Instada a apresentar manifestação, a parte Promovente 

aceitou o parcelamento, pugnando pela expedição de alvará (ID.: 

26673167). É sabido que, o processo é instrumento para solucionar 

conflitos e não para eternizá-los, devendo, portanto, ser afastada a 

proibição contida no artigo 916, § 7º do Código de Processo Civil, pois, se 

as partes estão de acordo e há consenso sobre a melhor forma de dirimir 

o conflito entre elas, não há razão para o Estado-Juiz criar obstáculos. 

Isso porque, sendo o recebimento do crédito um direito disponível do 

credor, a sua expressa anuência em recebê-lo de forma parcelada deve 

ser levada em consideração, devendo o juízo da causa atentar-se ao 

disposto no artigo 6º do Código de Processo Civil, que preconiza: “Todos 

os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Isto posto, EXPEÇA-SE 

o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 26673167, 

desde que conste no processo instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação", após remetam-se os autos ao arquivo 

provisório. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001170-90.2019.8.11.0050 Parte autora: DHEIN COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS LTDA Parte reclamada: E L FRITZEN PRESTADORA DE 

SERVICOS EIRELI - ME Vistos. Designe-se audiência de instrução e 

julgamento conforme pauta deste Juízo. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato processual designado, devendo comparecer 

acompanhadas de advogado, advertindo-as de que o não comparecimento 

do autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão apresentar o rol de testemunhas, máximo de 

três, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-64.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACY PINTO CALAZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PIAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001411-64.2019.8.11.0050 Parte autora: Guaracy Pinto Calaza Parte 
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reclamada: Antônio Piazza Vistos. Designe-se audiência de instrução e 

julgamento conforme pauta deste Juízo. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato processual designado, devendo comparecer 

acompanhadas de advogado, advertindo-as de que o não comparecimento 

do autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão apresentar o rol de testemunhas, máximo de 

três, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo-as independente de intimação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CESAR GEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001968-51.2019.8.11.0050 Vistos. Da análise dos autos verifico que a 

parte autora objetiva indenização por danos materiais e morais, no 

entanto, o comprovante de pagamento anexado aos autos consta em 

nome de terceiros. De tal sorte, antes de reconhecer a ilegitimidade do 

autor, concedo as partes o prazo de 5 (cinco) dias para manifestarem 

previamente sobre o tema, com base do artigo 10 do Código de Processo 

Civil: “O Juiz não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base 

em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício”. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 27 de Janeiro de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87657 Nr: 473-57.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOVIC SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte RÉ, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$798,20( setecentos 

e noventa e oito reais e vinte centavos), que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Sendo R$ 601,32(seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), para fins do valor das custas judiciais, e R$196,88(cento e 

noventa e seis reais e oitenta e oito centavos). Para fins da taxa judiciaria. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – EMITIR GUIAS, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor, clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa o sistema gerar um boleto UNICO. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral da Comarca de Campo Novo do Parecis endereçada à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT e no artigo 8º do Provimento 

nº 12/2017-CGJ.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZEQUIAS ROSA MAFORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSEDINO FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1001500-87.2019.8.11.0050 REQUERENTE: ZEQUIAS ROSA MAFORTE 

REQUERIDO: DEUSEDINO FAUSTINO DE OLIVEIRA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 22 de 

janeiro de 2020 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CUMERLATO - EPP (INTERESSADO)

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI E TOTTI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1001078-15.2019.8.11.0050 INTERESSADO: CUMERLATO & CIA LTDA - 

EPP, MOACIR CUMERLATO - EPP REQUERIDO: TOTTI E TOTTI LTDA - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente 

intimada, não compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da 

parte reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos 

termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal 

correrá em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA DA SILVA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 
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1000053-30.2020.8.11.0050 REQUERENTE: LOJA ELDER - COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS YURI 

SIQUEIRA GOULART DA SILVA - MT27377/O REQUERIDO: MARINALVA 

DA SILVA SANTOS DE SOUZA Vistos. Dispenso o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000029-70.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSE DOS SANTOS PEREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos. A parte autora desistiu da 

ação. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002534-97.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EIMAR CARLOTTO SIMMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 

1002534-97.2019.8.11.0050 REQUERENTE: JOSE EIMAR CARLOTTO SIMMI 

REQUERIDO: IVONETE ALVES DA SILVA Vistos. A parte autora desistiu 

da ação. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUTURI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

CCR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 30 DE 

JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34716 Nr: 1255-71.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci Alves Ferreira, Maria Delfina das Dores Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fernando Tenório, 

Nélio Nunes Cabete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fernandes Somingos 

de Siqueira - OAB:10.094/MT, Luís Otávio Trovo Marques de Souza 

- OAB:, Shirlei Mesquita Sandim - OAB:5257/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar suas razões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29358 Nr: 3458-74.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olme Ivo Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126785 Nr: 4217-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Vincentin-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON VICENTIN - OAB:16416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AARON VICENTIN - OAB:16416

 Nos termos da legislação vigente, e tendo em vista o decurso do prazo de 

06 (seis) meses, impulsiono estes autos para a intimação das partes para 

que manifestem quanto à alienação do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137205 Nr: 9412-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellen Cristina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanildo Gomes Nascimento, Oellem Silva dos 

Santos Gomes Nascimento, Mariah Clara Santos Silva Gomes, Michele 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699-0 MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793 Nr: 17-76.1995.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTRO FIUZA KREMER, JOCELITO 

FERNANDES KREMER, DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, Fabio Luis 

Antonio - OAB:PR/31.149, Giovane Moisés Marques dos Santos - 

OAB:24443/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6526B/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B, ZANONE 

FERREIRA DO AMARAL - OAB:4453A-MT, ZANONI FERREIRA DO 

AMARAL - OAB:4453 A-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos embargos de declaração acostado nas fls 400/402.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100 Nr: 221-81.1999.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataíde Batista de Oliveira, JOSÉ SAMPAIO BISPO, 

CATARINA BISPO DA SILVA MORAES, Benedito Sérgio Feguri, José Ortiz 

Gonsalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Benjamin Rampelotto, GERSY 

LOPES RAMPELOTTO, Izabel Cristina Rampeloto de Moraes, BENJAMIM 

RAMPELOTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Sergio Feguri - 

OAB:5490 OAB/MT, Elisama Terezinha Turatti - OAB:, Elisama 

Terezinha Turatti - OAB:7861-B, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, José Ortiz Gonsalez - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12174 Nr: 1661-05.2005.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreflex Borrachas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbieri de Oliveira Bassanesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leandro Dias - 

OAB:4227/MS, Vanessa Alves da Silva - OAB:156.024/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte autora a fim de que requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do presente feito, tendo em vista a devolução sem 

cumprimento da carta precatória em razão da demora do próprio 

requerente, que deveria ter apresentado o comprovante de depósito da 

diligência do Oficial de Justiça diretamente no Juízo Deprecado.

 Outrossim saliento que, em havendo requerimento para a expedição de 

nova carta precatória para a valiação do bem penhorado, deve a parte 

instruir a petição já com o comprovante de recolhimento das custas de 

envio e distribuição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13890 Nr: 3347-32.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, Elizeth Christóvão da 

Rocha, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para 

comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das 

custas para envio e distribuição da Carta Precatória endereçada à 

Comarca de Paranatinga-MT, conforme item 2.3.11 da CNGC-MT a seguir 

transcrito.

 2.3.11 – No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71868 Nr: 857-90.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluísio Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Schroeter Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:6.711/MT, Robson Santos da Silva - OAB:14.863/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto aos 

comprovantes acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 141-29.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Valdemar Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Agropecuária Ltda, Luiz Guerreiro Júnior, 

Luiz Fernando Silva Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao petitório acostado nos autos de fls 167/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79908 Nr: 301-20.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca dos Anjos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tagliari Marquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Júnior - 
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OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR CARNEIRO NETO - 

OAB:85822

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente, inventariante e herdeiros, para requererem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o que entenderem de direito, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79991 Nr: 351-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cherdoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiciano Delmondes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar - se , 

requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98839 Nr: 3686-39.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARQUES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455 Nr: 5-62.1995.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:PR/40.321, Fabio Luis Antonio - OAB:PR/31.149, Giovane 

Moisés Marques dos Santos - OAB:24443/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao 

auto de avaliação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 2039-48.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Aparecida Barroso Cavalini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, manifestar - se, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70075 Nr: 2955-82.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R Supermercados Ltda Me, Carmen Cleusa 

Wiegert, Paulo Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111513 Nr: 3118-86.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS 

PARTES de que foi designada audiência de conciliação para o dia 

02/03/2020, às 14h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca (art. 334, § 3º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136714 Nr: 9144-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria 

Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê prosseguimento à presente execução, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131581 Nr: 6620-96.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Andreza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão solicitado, impulsiono estes autos para a intimação da parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito quanto ao presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 2493-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 
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OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos 

nesta ação para CONDENAR o Requerido à restituição dos valores 

tomados indevidamente da conta vinculada do Requerente.Considerando a 

natureza dos depósitos do FGTS, o Requerido deverá proceder à 

restituição mediante depósito na conta vinculada do Requerente perante a 

Caixa Econômica Federal.CONDENO o Requerido ao pagamento de metade 

das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 

3.000,00.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

28 de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99799 Nr: 3981-76.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGFdM, BFM, YFM, LTdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito, para o 

regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70443 Nr: 3322-09.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Eliza Belão Portilho Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Eliza Belão Portilho 

Freitas - OAB:11.910 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos 

autos acerca do pagamento do Ofício Requisitório nº 283/2018, sob pena 

de arquivamento dos autos.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001944-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. O. (EXEQUENTE)

W. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA LIGIA DE LIMA GOMES OAB - GO49810-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. D. F. (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste acerca 

da devolução da carta precatória e certidão id. 26022188, ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 30 de 

janeiro de 2020. assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO PRATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para impugnar à contestação e documentos id. 

22922797, no prazo legal. Campo Verde-MT, 30 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30855 Nr: 961-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Marcelo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 961-53.2010.811.0511 (código 30855).

Cumprimento de Sentença.

Decisão.

Vistos etc.

De início, indefiro o pedido de fls. 83/84, uma vez que o executado sequer 

foi intimado dos termos da decisão de fls. 78/79.

No mais, determino o integral cumprimento da decisão de fls. 78/79, 

devendo a intimação do devedor ser cumprida no endereço constante às 

fls. 86 e 88.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21093 Nr: 3407-34.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Iria Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Processo nº 3407-34.2007.811.0051 (Código 21093)

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por JOSÉ ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA em face de PASCOAL IRIA NOGUEIRA, já qualificados nos 

autos.

Extrai-se que foi procedida à penhora de um imóvel pertencente ao 

executado, mediante termo nos autos (fls. 248/249).

Adiante, o exequente informou não ser possível a expedição da guia 

recolhimento dos emolumentos diligenciais e, em seguida, pugnou pela 

expropriação do bem mediante leilão (fls. 251 e 254).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, verifica-se que não há como proceder, neste momento 

processual, ao leilão judicial do imóvel penhorado.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de 

que não foi realizada a avaliação do bem, assim como não há notícias de 

que a cônjuge do devedor tenha tomado ciência da constrição lançada 

sobre a coisa.

Deste modo, DETERMINO seja expedido o competente mandado de 

avaliação do bem penhorado, seguindo-se da INTIMAÇÃO do exequente 

para o recolhimento das custas diligenciais correlatas.

No ato da avaliação, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar o executado, 

bem assim sua cônjuge da penhora e avaliação, observando as 

disposições dos arts. 839, 840 e 841, todos do novel Código de Processo 

Civil.

No mais, INTIME-SE o exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de 

certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial, 
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nos termos do art. 844 do NCPC.

Por fim, POSTERGO a análise do requerimento de negativação do nome do 

devedor, formulado às fls. 254.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de junho de 2019.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21093 Nr: 3407-34.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antônio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Iria Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA FARTURA - GRUPO 

BOM FUTURO), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 1599-23.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Antonio César dos Santos, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para retirar o Termo 

de Penhora e a Certidão para Averbação da Penhora expedida nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70566 Nr: 3444-22.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO LUIZ GENTILIN - Espólio, Helena Dainez 

Gentilin, Levy Gentillin, Gershon Gentilin, Jair Dainez Gentilin, Paulo Gentilin, 

Ernesto Martins Filho, Marcos Gentilin, Maria Aparecida Gentilin, Lourdes 

Gentilin Valdeviezo, Sandra Gentilin de Menezes, Ruthe Gentilin Belinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Patrícia Pinesso - 

OAB:9523/MS, Carlos Eduardo Tironi - OAB:16.311-B., Fernanda 

Tagliari - OAB:50.097/PR, Mario Krieger Neto - OAB:8087/MS, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Paulo Ricardo 

Rodrigues - OAB:13.503, Rayssa Ayala Mendes Ferreira - 

OAB:19.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Certifico que INTIMO as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca da nova proposta de honorários periciais juntada 

nos autos. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72749 Nr: 1738-67.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei Nunes Frazão, Fernando Facchinetto, 

Miguel Humberto Librelotto, Fatima Aparecida do Prado Henses, Adair 

Natalino Henses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B, Everaldo 

José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT, Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de negócio jurídico na qual as Partes, em audiência, 

compuseram amigavelmente a lide. É o relato do necessário. Decido. 

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo. 

Pelo exposto, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, dando à lide 

resolução do mérito. OFICIE-SE ao Serviço de Registro de Imóveis, a fim de 

que proceda ao levantamento de quaisquer restrições determinadas 

nestes autos. Publicada em audiência, saem as Partes devidamente 

intimadas. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de DireitoAdemar Ferreira 

dos SantosRequerenteFabiano Moraes PimpinatiAdvogadoRodinei Nunes 

FrazãoRequeridoCloves Vanderlei EickhoffAdvogadoMiguel Humberto 

LibrelottoRequeridoRicardo Ferreira GarciaAdvogadoFernando 

FacchinettoRequeridoAlexandre Adaelsio da CruzAdvogadoAdair Natalino 

HensesRequeridoFátima Aparecida do Prado HensesRequeridaJéssica 

Maria PratiAdvogadaMaria Martins de SousaTerceiro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104008 Nr: 707-70.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Katia Felito Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da devolução de Carta Precatória com diligência 

negativa, ou, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141940 Nr: 1238-88.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Borges Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coutinho e Polisel 

Advogados Associados - OAB:355, Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009/MT

 INTIMO a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o depósito do valor dos honorários períciais, sob pena de preclusão da 

produção da prova. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 164843 Nr: 3017-44.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Cordeiro de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.
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Vistos etc.

O réu, através de seu advogado, solicita autorização para deslocamento 

até a cidade de Barra do Garças para visitar seus pais e sogros na cidade 

de Barra do Garças, inclusive indicando os endereços, conforme se 

verifica na folha de referência 10.

AUTORIZO o deslocamento de Juliano Cordeiro de Meira.

Com o retorno, apresente-se na Vara Criminal para o retorno do 

cumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo Deprecante.

 Intime-se o réu e seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de julho de 2019.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 156088 Nr: 6904-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pinto de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MESQUITA DOS 

SANTOS - OAB:252828

 Autos n° 6904-70.2018.811.0051 (156088)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado FERNANDO PINTO DE MESQUITA, devidamente citado, 

ofereceu resposta por meio de Advogado constituído, postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de março de 

2020, às 17h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado 

e as Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 164843 Nr: 3017-44.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Cordeiro de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3017-44.2019.811.0051 (164843)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA, por meio de Advogado constituído, informa 

que irá viajar até a cidade de Francisco Beltrão/PR, entre 15 de dezembro 

de 2019 até 15 de janeiro de 2020, conforme se verifica na p. ref. 19.

Considerando que o acusado está cumprindo regularmente as medidas 

fixadas, comparecendo mensalmente a este Juízo, defiro o pedido e 

AUTORIZO o Requerente a se ausentar pelo período postulado.

Entretanto, tal período não será considerado para o computo do período do 

benefício.

Com o retorno, apresente-se na Vara Criminal para o retorno do 

cumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo Deprecante.

CERTIFIQUE-SE nos autos se houve a resposta do Juízo Deprecante 

quando a data de término para o cumprimento das condições, conforme 

determinado na decisão de p. ref. 04.

Intime-se o réu, por meio de seu Advogado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde /MT, 26 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-62.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000180-62.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CAMILA DE 

OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-47.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSINEIDE 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-32.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CREOSVALDO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-32.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CREOSVALDO 

TEODORO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-17.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-17.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VALDEVINO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-02.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-02.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ANDRE VIEIRA 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-84.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTUIR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000185-84.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:WALTUIR LOPES 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-69.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO SIQUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-69.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDNO SIQUEIRA 

DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2020, ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS COSMA (REQUERIDO)

 

Intimo autor para manifestar-se sobre a certidão emitida pelo Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-09.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JERUSA GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO J. SAFRA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-46.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000194-46.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JERUSA GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: BANCO J. SAFRA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DIAS HONORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo o autor para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a 

certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, sob pena de extinção, pois o 

processo encontra-se sem andamento desde setembro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 100161-56.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, a 

demonstração de regularidade da negativação do nome do autor e a sua 

inadimplência. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

do Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações do Requerente. -Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 
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fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto possível o 

deferimento parcial do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o crédito. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos 

autos, o Autor alega que nada deve à Requerida, uma vez que já purgou a 

mora referente ao consórcio contratado junto à demandada, o qual já 

possui, inclusive, decisão judicial, proferida nos autos de busca e 

apreensão n° 1280-74.2017.811.0051 (120243). Para comprovar suas 

alegações apresentou o extrato do SPC/Serasa que indica a restrição no 

seu nome, em razão da dívida no valor de R$ 23.352,40, no dia 

12.11.2019, em razão do contrato 941148111000068C3 (Bradesco ADM 

de consórcios LTDA). Aliado a isso, juntou a ação de busca e apreensão 

n° 1280-74.2017.811.0051 (120243), que tramitou na 2° Vara Judicial 

desta Comarca, a qual restou julgada procedente, entretanto, reconheceu 

a purgação da mora pelo Reclamante, determinando, desse modo, a 

devolução do veículo para ele. Desta forma, se mostra cabível o 

deferimento da medida de urgência postulada, ante a presença dos 

requisitos legais. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Decido. 

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante para determinar que a Requerida promova a imediata baixa do 

seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus similares, 

relativamente ao débito discutido na presente ação, até ulterior decisão 

deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se o Reclamado para que cumpra a presente decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso 

de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Citem-se as partes Promovidas preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de janeiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001318-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001318-69.2017.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por UD HOUSE D & D – PAROLAR DD 

COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – EPP, alegando, em suma, 

que a sentença proferida (ID 20515210) é omissa e contraditória quanto à 

fundamentação da rejeição da impugnação e da solidariedade das partes. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas 

são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou 

omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do expediente 

mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há causa para 

embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer obscuridade ou 

contrariedade deste Juízo na decisão em referência. Nessa trilha, 

constata-se que a decisão proferida nos autos (ID 20515210) justificou, 

detalhadamente, os motivos para rejeitar a impugnação de cumprimento de 

sentença. Quanto à alegação de que já teria quitado sua parte da 

execução, sendo omissa quando à solidariedade das partes, é cediço que 

na sentença proferida nos autos principais (mantida em recurso), foi 

transparente em condenar todas as reclamadas na forma solidária, não 

havendo mais que se deliberar quanto a isso. A título de argumentação, é 

de conhecimento amplo que, no caso de solidariedade entre devedores, o 

pagamento da integralidade da dívida por um dos corréus lhe garante o 

direito de regresso em relação ao devedor solidário (artigo 132 do CPC). 

Inclusive, destaca-se que diante da condenação solidária dos reclamados 

ao pagamento do débito executado, todos os co-devedores respondem 

pela totalidade da dívida perante o credor. Posto isso, e por tudo mais que 

consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que 

não incide em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Por corolário, 

REABRO o prazo para possibilitar as Executadas o pagamento voluntário 

do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on line. Decorrido o 

prazo in albis, RETORNEM os autos conclusos para constrição dos 

valores, conforme postulado na petição de ID 21796131. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEDROZA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000935-23.2019.811.0051 Polo Ativo: LUCIELENE PEDROZA MOREIRA 

SANTOS Polo Passivo: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada 

por LUCILENE PEDROZA MOREIRA SANTOS contra MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV objetivando repetição de indébito. Pretende a 

autora a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição 

previdenciária sobre remuneração de cargo em comissão desde janeiro de 

2015 a março de 2019. Citado para os termos da ação, o promovido 

deixou transcorrer o prazo de apresentação da defesa consoante registro 

nos autos (Id 22532242). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 
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fundamentada decisão estatal. Observa-se do conjunto probatório que a 

lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação 

probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do 

processo sem resolução do mérito, impondo-se o julgamento antecipado 

da questão de mérito. II – Mérito Por oportuno, imperioso destacar que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Como é cediço, o artigo 40 da Constituição Federal, ao dispor acerca do 

regime previdenciário aplicável aos servidores efetivos de todos os entes 

federativos, prevê, em seu § 2º, que: “Os proventos de aposentadoria e 

as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” 

Ressalte-se que o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que, a partir da edição da Lei nº 9.783/1999 (posteriormente 

substituída pela Lei nº 10.887/2004), não incide contribuição previdenciária 

sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função 

comissionada. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. 

EXCLUSÃO. ART. 4º, INC. VII, DA LEI N. 10.887/04. 1. A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei n. 

9.783/99, não é devida pelo servidor público contribuição previdenciária 

sobre a verba recebida a título de função comissionada. Esse regramento 

foi mantido pela Lei n. 10.887/2004, que em seu art. 4º, inc. VIII, excluiu da 

base de cálculo da exação "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança". 

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 

1087634/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010).” Registre-se, por 

oportuno, que o regramento delineado na Lei nº 9.783/1999 foi mantido 

pelas diretrizes preconizadas na Lei nº 10.887/2004, que em seu art. 4º, § 

1º, inciso VIII, excluiu da base de cálculo da exação a parcela recebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança, verbis: “Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo 

de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 

fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 

previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (...) § 

1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, 

os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 

excluídas: (...) VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de 

cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.” Desse 

modo, verifica-se que a incidência do desconto previdenciário deve se 

limitar tão somente sobre a remuneração relativa ao cargo efetivo. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei nº 10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo “remuneração” seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público.” (MS 

nº 110928/2011, Des. Marcos Machado, Tribunal Pleno, Data do 

Julgamento 08/03/2012, Data da publicação no DJE 30/03/2012).” Os 

descontos indevidos estão devidamente comprovados por meio dos 

holerites apresentados pela autora, que se encontra anexo a inicial (Ids 

19397615, 19397620, 19397616, 19397617), no que são cabíveis as 

respectivas restituições de janeiro de 2015 até março de 2019. Assim, 

demonstrado que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

diante da exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos 

elementos de cognição aportados aos autos pelo autor, outra solução não 

resta senão a procedência da demanda. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte: CONDENO o 

reclamado a restituir à autora os valore de R$ 2.969,09 (dois mil 

novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos) descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno no período 

que compreende o mês de janeiro de 2015 a março de 2019; DETERMINO 

que os valores da condenação deve incidir correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os 

efetivos descontos, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmulas 162 e 188, STJ); 

DETERMINO que o reclamado, se abstenha de efetuar descontos em 

relação às contribuições previdenciárias discutida nestes autos, caso 

ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa de incidência 

única que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto às custas e 

despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos 

de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) 

requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LOURDES DA COSTA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001613-38.2019.811.0051 Polo Ativo: SEBASTIANA LOURDES DA 

COSTA LEAL Polo Passivo: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por SEBASTIANA LOURDES DA COSTA LEAL contra 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV objetivando repetição de 

indébito. Pretende a autora a restituição dos valores recolhidos a título de 

contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo em comissão 

desde janeiro de 2015 a maio de 2019. Citado para os termos da ação, o 

promovido deixou transcorrer o prazo de apresentação da defesa 

consoante registro nos autos (Id 24434789). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Observa-se do conjunto 

probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa 

maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de 

extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o julgamento 

antecipado da questão de mérito. II – Mérito Por oportuno, imperioso 

destacar que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Como é cediço, o artigo 40 da Constituição Federal, ao dispor 

acerca do regime previdenciário aplicável aos servidores efetivos de 

todos os entes federativos, prevê, em seu § 2º, que: “Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão.” Ressalte-se que o e. Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que, a partir da edição da Lei nº 9.783/1999 
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(posteriormente substituída pela Lei nº 10.887/2004), não incide 

contribuição previdenciária sobre a parcela remuneratória decorrente do 

exercício de função comissionada. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE 

CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. EXCLUSÃO. ART. 4º, INC. VII, DA 

LEI N. 10.887/04. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 

que, a partir da edição da Lei n. 9.783/99, não é devida pelo servidor 

público contribuição previdenciária sobre a verba recebida a título de 

função comissionada. Esse regramento foi mantido pela Lei n. 

10.887/2004, que em seu art. 4º, inc. VIII, excluiu da base de cálculo da 

exação "a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 

comissão ou de função de confiança". Precedentes. 2. Agravo regimental 

não provido. (STJ - AgRg no Ag 1087634/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 

30/09/2010).” Registre-se, por oportuno, que o regramento delineado na 

Lei nº 9.783/1999 foi mantido pelas diretrizes preconizadas na Lei nº 

10.887/2004, que em seu art. 4º, § 1º, inciso VIII, excluiu da base de 

cálculo da exação a parcela recebida em decorrência do exercício de 

cargo em comissão ou de função de confiança, verbis: “Art. 4º A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: (...) § 1º Entende-se como base de contribuição 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) VIII - a parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 

comissionada ou gratificada.” Desse modo, verifica-se que a incidência do 

desconto previdenciário deve se limitar tão somente sobre a remuneração 

relativa ao cargo efetivo. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei nº 10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo “remuneração” seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público.” (MS nº 110928/2011, Des. Marcos 

Machado, Tribunal Pleno, Data do Julgamento 08/03/2012, Data da 

publicação no DJE 30/03/2012).” Os descontos indevidos estão 

devidamente comprovados por meio dos holerites apresentados pela 

autora, que se encontra anexo a inicial (Ids 21044396, 21044402, 

21044410, 21044412, 21044418), no que são cabíveis as respectivas 

restituições de janeiro de 2015 até maio de 2019. Assim, demonstrado que 

o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da 

exegese do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de 

cognição aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. IV - Dispositivo Por tais considerações, por tudo 

o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição 

inicial, e, por conseguinte: CONDENO o reclamado a restituir à autora os 

valore de R$ 2.260,69 (dois mil duzentos e sessenta reais e sessenta e 

nove centavos) descontados a título de contribuição previdenciária sobre 

o adicional noturno no período que compreende o mês de janeiro de 2015 

a março de 2019; DETERMINO que os valores da condenação deve incidir 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde os efetivos descontos, mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença 

(Súmulas 162 e 188, STJ); DETERMINO que o reclamado, se abstenha de 

efetuar descontos em relação às contribuições previdenciárias discutida 

nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de 

multa de incidência única que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC 

que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de 

condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro 

de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. RIBEIRO DE MORAIS & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIRSON TEODORO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002119-14.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 28419706), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de janeiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BRUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002678-68.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 28421212), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 004/2020.

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA CANARANA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

RESOLVE:

DESIGNAR os membros para comporem a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Conciliador da Comarca de Canarana – MT.

Conrado Machado Simão–matrícula 29912, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

em Substituição Legal ___ Presidente.
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Maili Catarina Rockenbach – matrícula 4240, Gestora Geral ___ membro.

Luana Fátima Lucatelli – matrícula 24000, Gestora Administrativa 2 ___ 

membro.

Márcia Röpke Senger – matrícula 7729, Gestora Administrativa 3 ___ 

membro.

Suelen Gonçalves de Souza– matrícula 20688, Assessora de Gabinete II 

___ membro.

Publique-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Canarana, 29 de janeiro de 2020.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Edital

O Edital n. 004/2020 completo com seus anexos, que torna pública a 

abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001143-73.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LASTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos afim de intimar a 

parte autora, através dos seus patronos, para comprovar a distribuição da 

carta precatória retro no juízo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

a ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001249-35.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

JOCIMAR GONCALVES DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos 

autos os elementos necessários à sua concessão, posto que ausente a 

demonstração de prova inequívoca e verossimilhança. In casu, a prova 

inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no presente 

momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos autos, 

posto que a prova documental colacionada indubitavelmente necessita de 

maior dilação probatória para a análise da verossimilhança da alegações 

da parte requerente. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. Com fundamento no art. 1º da 

Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça, da 

Advocacia-Geral da União e do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, desde já determino a realização de prova pericial médica. Nomeio 

como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Claudia Marcia 

Gervazoni Costa, inscrita no CRM-MT 3411, com endereço na Rua Três 

Passos, nº 282, Centro, telefone (66) 3478-2020, para responder aos 

quesitos, devendo ser intimado desta nomeação. Intime-se o perito para 

designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da Vara Única, a 

ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes ser 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame 

médico. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor 

deve ser majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da 

Capital até esta Comarca para a realização da perícia médica. Sendo 

assim, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o pagamento 

observar a regra do art. 29 da referida resolução, bem como ser 

providenciados pelo Cartório os atos necessários ao pagamento junto à 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das matérias 

constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão. 

APÓS A JUNTADA DO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA, INTIME-SE o INSS 

para apresentar resposta ou proposta de acordo, no prazo legal. Na forma 

do art. 1º, IV, da supracitada Recomendação Conjunta nº 01/2015, deverá 

o INSS, sempre que possível, fazer juntar aos autos cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas porventura 

realizadas. Canarana/MT, 28 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos afim de intimar a 

parte autora, através dos seus patronos, para comprovar a distribuição da 

carta precatória retro no juízo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos afim de intimar a 

parte autora, através dos seus patronos, para comprovar a distribuição da 

carta precatória retro no juízo deprecado no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Decisão ID 28496799, impulsiono os autos para intimar as 

partes para no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer das matérias 

constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000777-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000777-34.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BENEDITO JUNIOR Vistos etc. Trata-se de ação de 

retificação de registro civil proposta por BENEDITO JUNIOR, objetivando a 

retificação no seu assento de registro civil de nascimento. Instado a se 

manifestar o Ministério Público foi favorável ao pedido inicial. Vieram os 

autos conclusos. Procedo ao pronto julgamento, pois a matéria em debate 

é unicamente de direito e os fatos relevantes ao seu deslinde 

encontram-se juntados aos autos. Cuida-se de ação de retificação de 

documento, com fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, objetivando a 

retificação do assento de nascimento para constar o prenome IZABEL. 

Depreende-se dos documentos juntados aos autos, bem como da 

manifestação ministerial o efetivo erro material no registro. A situação 

fática dá ensejo à procedência da demanda, tendo em vista que há 

evidente erro material no assento de registro civil. Destarte, a procedência 

do pedido é medida que se impõe, considerando que o conteúdo do 

registro deve corresponder à realidade dos fatos, havendo erro nas 

informações contidas no registro ou averbação, faz-se necessário sua 

correção. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, e o faço para 

ordenar a retificação do assento de nascimento da Requerente para fazer 

constar o nome BENEDITO JUNIOR LEÃO DE JESUS, bem como proceder a 

retificação da grafia da genitora em IDALINA LEÃO DE JESUS. Oficie-se o 

Registro de Pessoas Naturais a qual consta a averbação da certidão de 

nascimento. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas e verba honorária. Notifique-se o 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

legais. Canarana, 28 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000696-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000696-85.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): SILVIA CARDOSO PINTO REU: JOSE CARLOS DA SILVA 

MAGALHAES Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte executada. Desconstituo eventuais penhoras e 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais Canarana, 29 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Decisão ID 21474493, tendo em vista o aporte da perícia 

aos autos, impulsiono os autos às partes para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-07.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA COSTA AGUIAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora, através de seu patrono, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do acordo apresentado pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES OAB - MT6445-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALSIRIO LIRIO DILLY (REU)

OFELIA KOFFEL DILLY (REU)

Outros Interessados:

DIANARY CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação da contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22614 Nr: 419-04.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO, Elizabeth Stamato 

Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572/MT, FABIO MESQUITA RIBEIRO - OAB:71812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que não foi 

Possível dar cumprimento ao MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO, pois 

não foi recolhido as diligencias necessárias para o cumprimento do 

mandado, sendo recolhido somente uma diligencia da guia 17814 que 

devolvo, falta recolher mais tres (3) diligencias zona urbana, devolvo o 

presente para o recolhimento do complemento da diligencia. Nestes 

termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17179 Nr: 414-50.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDO MARIANO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar a exequente a fornecer nos autos seus dados bancários para 

posterior expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) dias, em 

conformidade com a decisão de fls.147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 75908 Nr: 2101-76.2019.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 52/2007/ CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o patrono da réu, para que 

se manifeste, no prazo legal, acerca do teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 150, bem como respeito da cota ministerial de fls. 151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18732 Nr: 1950-96.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUD ZIECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerida, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador , para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 453,99, conforme calculo 

de fls. 179, sob pena de inscrição do nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Conforme transcrito: CÓDIGO: 18732 - Valor da condenação 

(23/11/2010)R$ 27.029,50Atualizado até dezembro/2019 (Fator = 

1,6796275)R$ 45.399,492- Cálculo das Custas Processuais:Custas 

Judiciais R$ 453,99Taxa Judiciária:R$ 453,99, Subtotal R$ 907,993- Custas 

Processuais (50% para o Requerido):Custas Judiciais (50%)R$ 

227,00Taxa Judiciária (50%)R$ 227,00Total (equivalente a 50% das 

custas processuais):R$ 453,99Notas Explicativas:1. Atualização 

monetária de acordo com a tabela adotada pelo TJMT (anexa).2. Cálculo 

efetuado com base na Lei n.º 7.603/01 (Custas Processuais) e Lei n.º 

4.547/82 e DL n.º 2.129/86 (Taxa Judiciária).Canarana-MT, 17 de janeiro 

de 2020Certifico para os devidos fins que tratam-se os presentes autos 

de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito - ora em fase de 

Cumprimento de Sentença- no qual a r. Sentença condenou o Requerido, 

ora Executado, ao pagamento das custas processuais, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor da condenação.Certifico para os 

devidos fins que as custas processuais dos presentes autos totalizam o 

valor de R$ 453,99 a ser recolhido pela parte Requerida/Executada 

BANCO DO BRASIL S/A, em guia de Custas Judiciais no valor de R$ 

227,00 e Taxa Judiciária no valor de R$ 227,00 a ser emitida no site , 

opção "custas e taxas finais/remanescentes", em cumprimento a r. 

Sentença de fls. 101/115.Luana Fatima LucatelliDistribuidora, Contadora e 

Partidora

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000624-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

expe ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000624-98.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): IRIA APARECIDA DE JESUS REU: BANCO BRADESCO SA 1. 

INTIME-SE a parte requerida para exibir os documentos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa. 2. Após, INTIME-SE a autora para 

manifestação no mesmo prazo. 3. Por fim, CONCLUSOS. Canarana/MT, 29 

de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000624-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

expe ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000624-98.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): IRIA APARECIDA DE JESUS REU: BANCO BRADESCO SA 1. 

INTIME-SE a parte requerida para exibir os documentos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa. 2. Após, INTIME-SE a autora para 

manifestação no mesmo prazo. 3. Por fim, CONCLUSOS. Canarana/MT, 29 

de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

interlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000313-44.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO 

BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é 

exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e 

realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A norma prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser 

interpretada sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses 

em que não demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo 

patrimônio - venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para 

escapar da obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se 

afigura razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de 

contrato firmados entre o executado e as administradoras de cartões de 

crédito. Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações 

jurídicas, eventualmente estabelecidas entre o executado e as 

administradoras de cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação e a retenção do passaporte do devedor comprometem seu 

direito constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando 

necessária a adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a 

parte exequente - caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita 

no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, 

a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 
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07207542320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, 

data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) A suspensão de CNH em nada contribui para a 

satisfação do crédito, sendo certo que apenas cerceará direito de ir e vir, 

fato não discutido nestes autos, nesse sentido: "2. A aplicação das 

medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter 

subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de 

cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso 

concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da 

adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A 

suspensão das Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos 

agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito 

de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins 

almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter 

sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os 

devedores ao pagamento do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, 

unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

12/12/2018) A utilização do sistema CNIB não se presta para os fins 

almejados pelo exequente/parte autora, nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO 

DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. 

SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS 

ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo 

Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a 

integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e 

por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos 

negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e 

de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender 

interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até 

porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, 

extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 

07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Por fim, a relação creditícia com outros entes não é 

alvo de discussão nos presentes autos, sendo inviável este magistrado 

bloquear bens que se quer pertencem ao acusado, e sim à instituição 

financeira. Não indicando outros bens a serem penhorados, nos termos do 

art. 921 e seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo 

prazo de 01 (um) ano, devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO. Escoado tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. 

CUMPRA-SE Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

interlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000313-44.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO 

BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é 

exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e 

realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A norma prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser 

interpretada sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses 

em que não demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo 

patrimônio - venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para 

escapar da obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se 

afigura razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de 

contrato firmados entre o executado e as administradoras de cartões de 

crédito. Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações 

jurídicas, eventualmente estabelecidas entre o executado e as 

administradoras de cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação e a retenção do passaporte do devedor comprometem seu 

direito constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando 

necessária a adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a 

parte exequente - caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita 

no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, 

a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 

07207542320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, 

data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) A suspensão de CNH em nada contribui para a 

satisfação do crédito, sendo certo que apenas cerceará direito de ir e vir, 

fato não discutido nestes autos, nesse sentido: "2. A aplicação das 

medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter 

subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de 

cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso 

concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da 

adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A 

suspensão das Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos 

agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito 

de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins 

almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter 

sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os 

devedores ao pagamento do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, 

unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

12/12/2018) A utilização do sistema CNIB não se presta para os fins 

almejados pelo exequente/parte autora, nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO 

DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. 

SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS 

ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo 

Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a 

integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e 

por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos 

negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e 

de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender 

interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até 

porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, 

extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 

07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Por fim, a relação creditícia com outros entes não é 

alvo de discussão nos presentes autos, sendo inviável este magistrado 

bloquear bens que se quer pertencem ao acusado, e sim à instituição 

financeira. Não indicando outros bens a serem penhorados, nos termos do 

art. 921 e seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo 

prazo de 01 (um) ano, devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO. Escoado tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. 

CUMPRA-SE Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000356-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO SUBUTZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000356-78.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: DECIO SUBUTZKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA 

1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico e Reintegração em Cargo 

Público c/c Danos Morais proposta por DECIO SUBSTZKI, em face do 

MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos, onde pugna, liminarmente, pela reintegração imediata do requerente 

ao cargo público de inspeção sanitário industrial. Com a inicial vieram 

documentos. Decisão inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência e 

concedeu gratuidade da justiça à parte autora (ID 15286008). Tentativa de 

conciliação restou infrutífera (ID 17042964). O requerido ofertou 

contestação, alegando, preliminarmente, que os fatos já foram analisados 

em sede de mandado de segurança (autos nº 2043-44.2017.811.0029 – 

código 61918), requerendo, desta forma, a extinção da demanda e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido (ID 18055457). Impugnação 

jungida no ID 21519957. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 2. 

O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Em sede de contestação, a parte requerida alega, 

preliminarmente, alegando que os fatos já foram discutidos em sede de 

mandado de segurança que tramitou perante este Juízo (autos nº 

2043-44.2017.811.0029 – código 61918), requerendo, desta forma, a 

extinção da demanda (ID 18055457). Contudo, a tese não merece 

prosperar, tendo em vista que é entendimento sumulado do Supremo 

Tribunal Federal que a decisão denegatória de mandado de segurança não 

faz coisa julgada contra o impetrante, não impedindo, desta forma, o 

manejo de ação própria (Súmula 304, STF). Desta forma, REJEITO a 

preliminar arguida. 3. Feitas estas considerações, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 30 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65239 Nr: 298-92.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos.

 Trata-se de ação previdenciária, em que se faz necessária a realização 

de perícia médica.

Conforme se infere à fl. 115, o perito anteriormente nomeado apresentou 

escusa ao encargo a ele incumbido, a qual, desde já, considero.

 Assim sendo, necessária se faz a nomeação de novo técnico, o que, nos 

termos do art. 156, §1º, CPC, deve observar o cadastro mantido pelo 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

 No entanto, em consulta ao registro, constatei que os médicos que 

poderiam realizar a perícia residem em local distante da comarca, o que 

dificultaria a realização da referida prova, bem como surtiria expensas 

desnecessárias, tendo em vista que na localidade, há profissionais 

habilitados para tanto.

 Assim sendo, restringir a perícia médica ao cadastro previsto no tribunal, 

acarretaria, além de gastos diversos, inclusive, em objeção ao acesso à 

justiça.

 Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro ao prever que não se mostra razoável exigir que o autor pessoa 

idosa, hipossuficiente e com dificuldades de locomoção compareça em 

comarca distante da que tramita o processo para a realização de perícia 

médica. Dificultar a realização do exame pericial seria negar ao 

demandante a garantia de acesso à justiça, uma vez que não se 

apresenta crível a realização da perícia cerca de trezentos quilômetros da 

residência do autor (TJRJ – AI: 003321182920148190000, 14ª Câmara 

Cível, Relator: Cleber Ghelfensterin, Data de Julgamento: 14/10/2014, Data 

de Publicação: 16/10/2014).

Assim sendo, NOMEIO como perito, o médico Ailton de Almeida Fava 

Júnior, o qual pode ser encontrado na secretaria municipal de saúde.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 90/91.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79060 Nr: 7-24.2020.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo réu MURILO VIEIRA DA COSTA, por entender que os 

motivos ensejadores da prisão prevent iva permanecem 

inalterados.INTIMEM-SE as partes acerca da decisão.Cumpridas as 

determinações anteriores, aguarde-se o Inquérito Policial e, após, 

TRASLADE-SE as peças essenciais para aqueles autos, arquivando-se 

estes com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47810 Nr: 484-23.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Sinefonte Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:OAB/SP 21.348, Jose Luiz Mattheis - OAB:76.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 Ante o exposto, este JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pelo embargante.Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais. Com o 

mesmo fundamento acima, CONDENO o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios no montante correspondente a 10 % (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º e §4º, inciso III, 

ambos do Código de Processo Civil. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Extraia-se cópia desta sentença ao processo de 

execução em apenso (Cód. 28152).Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Em seguida, tomadas todas as providências, arquivem-se os 

autos mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52718 Nr: 3217-59.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA DOS SANTOS MONTEIRO, ANAIR BORGES 

SEIBERT, Maria Sônia Gomes Barbosa, CLEIA FERNANDES DA SILVA, 

Odete Schwartz, ROSANGELA ADRIANA ZALAMENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a liquidação da sentença por arbitramento.Nos termos do art. 

510 do CPC, DETERMINO à parte executada, que proceda, no prazo de 

quinze dias, à juntada dos documentos necessários aos cálculos periciais, 

observados aqueles indicados pela parte exequente à fl. 274. Em seguida, 
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proceda-se à perícia contábil.Levando-se em consideração que para 

apurar o “quantum debeatur” é indispensável prova técnica pericial, 

NOMEIO como expert do juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, devidamente cadastrada no site do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que deverá ser intimada, via carta de intimação, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional habilitado com inscrição no órgão 

competente, bem como a proposta de honorários (artigos 466, c.c 510, 

ambos do CPC/15).Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a 

indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.Após a 

apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o perito ora nomeado, 

para que, em 10 (dez) dias, apresente proposta de 

honorários.Apresentada a proposta de honorários periciais, abra-se vista 

à parte executada para que sobre ela se manifeste, no prazo legal.Os 

encargos decorrentes da perícia serão adiantados, integralmente, pela 

parte executada, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral 

dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para 

inicialização dos trabalhos (art. 33, parágrafo único, CPC). O laudo pericial 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito 

iniciar os trabalhos, imediatamente, após a concordância de sua 

nomeação nos autos.Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico 

pericial, independentemente de intimação.Após o encerramento dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para manifestarem nos autos, no 

prazo legal.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 13906 Nr: 1801-71.2006.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percila Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O, Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

i. CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à citação e manifestação das 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal. Em caso haja pendência acerca 

de sua ciência, proceda-se o necessário.

 ii. PROCEDA-SE ao cadastro da representante legal dos herdeiros (fls. 

247).

INTIME-SE a parte requerente para que:

iii. COMPROVE o pagamento de custas remanescentes, nos termos da 

decisão de fl. 199.

iv. COMPROVE o pagamento integral de ITCM, porquanto o documento de 

fl. 155 indica o pagamento do tributo de cinquenta por cento do valor do 

espólio, assim como indica o petitório de fl. 154, a retificação de fls. 

160/162 e a certidão de fl. 164.

Expeça-se o necessário. Certifique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54577 Nr: 1036-51.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 3. Apesar disso, DECRETO a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 

344 não será aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a 

demanda versa sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. 

Ademais, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 4. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 (DEZ) DE JUNHO DE 2020, ÀS 13H00MIN (horário 

oficial de MT).Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para que apresentem rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53057 Nr: 157-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA BALDISSERA, Espolio de Alvize 

Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILIZEU LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA 

MARIA BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador TEREZINHA MARIA BALDISSERA, Maristela 

Baldissera e Márcio Rogério Paris, para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca do Auto de Constatação, juntado às fls. 346/351.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78545 Nr: 3912-71.2019.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual.

No mais, vista dos autos à defesa para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-98.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TAVARES FERNANDES (AUTOR(A))

MATHEUS TAVARES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON OTONIEL FARIA SANTOS OAB - GO37048 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO COELHO (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000721-98.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

BRUNO TAVARES FERNANDES, MATHEUS TAVARES FERNANDES REU: 

REINALDO COELHO 1. Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por 
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BRUNO TAVARES FERNANDES e MATHEUS TAVARES FERNANDES, 

ambos devidamente qualificados nos autos, onde se pugna, em sede de 

tutela de urgência, pelo registro de protesto contra alienação de bens e da 

ação na matrícula do imóvel registrado sob o nº 17.618 perante o Serviço 

de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão determinou a comprovação do 

comprometimento econômico de sua família com o pagamento integral das 

custas (ID 21969626). A parte autora se manifestou e juntou documentos 

(ID 23466391). Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e 

decido. 2. O Novo Código de Processo Civil, inspirado pelo 

neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a 

Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, pugna a parte 

autora pela concessão da tutela de urgência, a ser efetivada mediante 

registro de protesto contra alienação na matrícula do imóvel de forma a 

além de garantir a efetividade da tutela pretendida, não causar prejuízos a 

terceiros que por ventura se interessem em adquiri-lo. Pois bem. 

Analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela 

de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este 

Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária dos requisitos, 

quais sejam a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do 

processo. Isso porque, não há como aferir se as alegações aviadas são 

suficientes para o deferimento do pleito liminar, de modo que se faz 

necessária a manifestação da parte contrária, bem como a produção de 

provas. 3. Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na 

exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 4. DEFIRO o pedido de parcelamento formulado pela parte 

autora, em até 06 (seis) vezes, do valor das custas processuais, nos 

termos do art. 98, §6º do CPC e art. 5°, inciso XXXV da CF. 5. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do NCPC, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do NCPC, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para 

tentativa de conciliação Com a designação da solenidade, EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil O réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

interlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000313-44.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO 

BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI Vistos, INDEFIRO O PLEITO NA 

INTEGRALIDADE. As inscrições no Serasa e no Cartório de Protesto não é 

exclusiva de ato judicial, podendo a parte extrair certidão em Secretária e 

realizar tais atos, nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A norma prevista no art. 139, inciso IV, do Código de Ritos, deve ser 

interpretada sobriamente e com extrema cautela, sobretudo nas hipóteses 

em que não demonstrada que a parte executada - mesmo possuindo 

patrimônio - venha a se valer de ardil ou outros meios escusos para 

escapar da obrigação de pagar o crédito exeqüendo. 2. Ademais, não se 

afigura razoável adotar medidas que venham a suspender os efeitos de 

contrato firmados entre o executado e as administradoras de cartões de 

crédito. Trata-se de medida extrema, que pode alcançar outras relações 

jurídicas, eventualmente estabelecidas entre o executado e as 

administradoras de cartão de crédito. 3. A suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação e a retenção do passaporte do devedor comprometem seu 

direito constitucional de liberdade de locomoção, não se revelando 

necessária a adoção de tais medidas no caso em exame. 4. Por fim, a 

parte exequente - caso o juiz indefira o pedido de inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes - pode se valer da norma descrita 

no art. 517, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que dispõe que a "decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto", e, por conseqüência, 

a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173987, 

07207542320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, 

data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) A suspensão de CNH em nada contribui para a 

satisfação do crédito, sendo certo que apenas cerceará direito de ir e vir, 

fato não discutido nestes autos, nesse sentido: "2. A aplicação das 

medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter 

subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de 

cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso 

concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da 

adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A 

suspensão das Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos 

agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito 

de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins 
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almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter 

sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os 

devedores ao pagamento do débito." (grifamos) (Acórdão 1142997, 

unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 

12/12/2018) A utilização do sistema CNIB não se presta para os fins 

almejados pelo exequente/parte autora, nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO 

DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. 

SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS 

ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo 

Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a 

integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e 

por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos 

negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e 

de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender 

interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até 

porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, 

extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1211838, 

07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data 

de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Por fim, a relação creditícia com outros entes não é 

alvo de discussão nos presentes autos, sendo inviável este magistrado 

bloquear bens que se quer pertencem ao acusado, e sim à instituição 

financeira. Não indicando outros bens a serem penhorados, nos termos do 

art. 921 e seguinte do CPC, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO pelo 

prazo de 01 (um) ano, devendo os autos serem remetidos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO. Escoado tal prazo iniciar-se-á a prescrição intercorrente. 

CUMPRA-SE Canarana/MT, 29 de janeiro de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000356-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO SUBUTZKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000356-78.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: DECIO SUBUTZKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA 

1. Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico e Reintegração em Cargo 

Público c/c Danos Morais proposta por DECIO SUBSTZKI, em face do 

MUNICÍPIO DE CANARANA/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos, onde pugna, liminarmente, pela reintegração imediata do requerente 

ao cargo público de inspeção sanitário industrial. Com a inicial vieram 

documentos. Decisão inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência e 

concedeu gratuidade da justiça à parte autora (ID 15286008). Tentativa de 

conciliação restou infrutífera (ID 17042964). O requerido ofertou 

contestação, alegando, preliminarmente, que os fatos já foram analisados 

em sede de mandado de segurança (autos nº 2043-44.2017.811.0029 – 

código 61918), requerendo, desta forma, a extinção da demanda e, no 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido (ID 18055457). Impugnação 

jungida no ID 21519957. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. 2. 

O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Em sede de contestação, a parte requerida alega, 

preliminarmente, alegando que os fatos já foram discutidos em sede de 

mandado de segurança que tramitou perante este Juízo (autos nº 

2043-44.2017.811.0029 – código 61918), requerendo, desta forma, a 

extinção da demanda (ID 18055457). Contudo, a tese não merece 

prosperar, tendo em vista que é entendimento sumulado do Supremo 

Tribunal Federal que a decisão denegatória de mandado de segurança não 

faz coisa julgada contra o impetrante, não impedindo, desta forma, o 

manejo de ação própria (Súmula 304, STF). Desta forma, REJEITO a 

preliminar arguida. 3. Feitas estas considerações, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 30 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000181-84.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICHOLAS PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Exequida quanto ao direito 

discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. INTIME-SE A PARTE EXEQUIDA PARA DEPOSITAR O 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) nos autos no prazo de 05 dias, 

voluntariamente, conforme petição de ID 28453162. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. CANARANA, 29 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BENETTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de sua procuradora, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/03/2020, às 13h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-73.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010083-73.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: VERA LUCIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOVOTNY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000028-51.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: MARLENE NOVOTNY 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento 

de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da 

execução, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR DE SOUZA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000556-85.2018.8.11.0029. REQUERENTE: NICANOR DE SOUZA DUTRA 

REQUERIDO: ANDRE LEONARDO PEREIRA BRANDAO Vistos, INTIME-SE a 

parte autora para fins de apresentar endereço da parte ré. Nota-se que 

nos termos do art. 6º da Portaria Conjunta n. 774/2019-PRES-CGJ, AS 

INTIMAÇÕPES VIA WHATSAPP SÓ SERÃO VÁLIDAS SE HOUVER 

EXPRESSA ADESÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.. Após, 

conclusos. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALBERTO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIO & CASTRO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE REZENDE OAB - GO11380 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000126-70.2017.8.11.0029. REQUERENTE: PABLO ALBERTO MARTINS 

PINTO REQUERIDO: CUSTODIO & CASTRO ADMINISTRACAO HOTELEIRA 

LTDA - ME Vistos, INTIME-SE a parte exequida para se manifestar acerca 

da petição de ID 21060316, no prazo de 05 (cinco) dias, após conclusos. 

CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-97.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RECORRENTE)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RECORRENTE)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ OAB - MT18671/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIZ HOFFMANN (RECORRIDO)

JANDERSON RODRIGO CECON (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000109-97.2018.8.11.0029. RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: JANDERSON 

RODRIGO CECON, EVANDRO LUIZ HOFFMANN Vistos, INTIMEM-SE as 

exequidas para se manifestarem nos autos de ID 22354785, no prazo de 

10 (dez) dias, após, conclusos. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010064-67.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY SOUSA CARRIJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010064-67.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: VALDECY SOUSA CARRIJO Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 

após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-20.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DILCENE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010093-20.2017.8.11.0029. REQUERENTE: DILCENE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 1- Altere-se a classe 

para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-84.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ROSA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DE CARVALHO CARDOSO OAB - GO28212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOARES DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000127-84.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: THIAGO ROSA DA SILVA - ME 

EXECUTADO: JULIANA SOARES DE PAULA Vistos, etc. 1– Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de 

penhora de bens. 2– Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução; caso o executado pague a dívida no 

prazo de 03 (três) dias os honorários serão reduzidos pela metade. 3– 

Não efetuado o pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça 

penhorar tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

avaliando-os e intimando o executado da penhora e da avaliação 

realizadas. 4– Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A 

GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens 

equivalentes à integralidade do valor devido, é que poderá oferecer 

embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 

do FONAJE). 5– Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, ou não 

forem encontrados bens penhoráveis, a execução será extinta (art. 53, 

§4º da Lei 9.099/95). 6- Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) 

salários mínimos, não há obrigatoriedade de acompanhamento por 

advogado e, portanto, não haverá nomeação de advogado dativo por este 

juízo. 7– Nomeio o exequente como depositário do original do título 

executivo, devendo zelar pela sua integridade e apresenta-lo em juízo 

sempre que intimado, sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o 
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ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. Fica condicionada a expedição do alvará de 

levantamento de valores ao prévio depósito em definitivo na Secretaria do 

original do título executivo, mediante certidão nos autos, o qual 

permanecerá por 05 (cinco) dias à disposição do executado para retirada; 

findo o prazo será destruído. 8 – Cumpra-se. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação. CANARANA, 17 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000002-53.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ALEX MARTINS FERREIRA 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. CANARANA, 

17 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma 

do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará para levantamento dos valores já depositados, 

observando-se as contas bancárias indicadas no Id 7816915. Canarana, 

07 de julho de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Despacho

DESPACHO

1298 - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Chapada dos Guimarães

0703939-91.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado em atenção à 

determinação da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato 

de omissão do Tabelião do 1º Ofício no lançamento de informações 

imprescindíveis no sistema CEI dentro do prazo estabelecido.

O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

No caso dos autos, aplico por analogia o procedimento do Provimento nº 

5/2008/CM que disciplina o Sistema de controle das infrações disciplinares 

em face de Servidores do Poder Judiciário deste Estado.

Desta forma, notifique-se o Sr. Tabelião, para no prazo de 3 (três) dias, na 

forma do art. 13, §3º, I do Provimento nº 5/2008/CM, apresentar 

informações preliminares acerca dos fatos narrados na informação nº 

2/2020-DF e do documento de movimentação nº 4, instruindo a informação 

com os documentos comprobatórios do alegado.

Concedo ao Tabelião o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para 

alimentar o Sistema CEI com todas as informações faltantes.

Transcorrido o prazo, com ou sem informação, volvam-me os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 30 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

DESPACHO

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0703945-98.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Providências instaurado em atenção à determinação 

da Corregedoria-Geral da Justiça para apurar possível ato de omissão do 

s Tabeliã es do 2º Ofício de Chapada dos Guimarães; Tabelionato de Nota 

s de Água Fria; Tabelionato de Notas de Planalto da Serra e Tabelionato de 

Notas de Nova Brasilândia, no lançamento de informações imprescindíveis 

no sistema CEI dentro do prazo estabelecido.

 O processo administrativo disciplinar em face de Tabelião de serviços 

notariais e de registro é regulamentado pela Lei Federal nº 8.935/94 nos 

artigos 31 a 38, que disciplinam os deveres, infrações disciplinares e a 

necessidade de fiscalização pelo Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 6.940/97, de igual modo, regulamenta entre os artigos 18 

a 23, a matéria afeta no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado editou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Extrajudicial, que nos artigos 308 a 316, regulamentam o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância em face de do Serviço Registral.

No caso dos autos, aplico por analogia o procedimento do Provimento nº 

5/2008/CM que disciplina o Sistema de controle das infrações disciplinares 
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em face de Servidores do Poder Judiciário deste Estado.

Desta forma, notifiquem-se os Srs. Tabeliães, para no prazo de 3 (três) 

dias, na forma do art. 13, §3º, I do Provimento nº 5/2008/CM, apresentarem 

informações preliminares acerca dos fatos narrados na informação nº 

3/2020-DF e dos documentos de movimentação nº 3, instruindo a 

informação com os documentos comprobatórios do alegado.

Concedo aos Tabeliães o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para 

alimentar o Sistema CEI com todas as informações faltantes.

Transcorrido o prazo, com ou sem informação, volvam-me os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 30 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Decisão

DECISÃO

0702304-75.2020.8.11.0024

JOÃO PAULO LACERDA PAES DE BARROS

Vistos etc.

Trata-se de requerimento de averbação de compensatória requerido pelo 

servidor JOÃO PAULO LACERDA PAES DE BARROS, Oficial de Justiça, 

matrícula nº 26681, para a averbação de um dia de licença compensatória 

referente ao cumprimento de mandado em regime de plantão no dia 17 de 

dezembro de 2019 .

Relatei o necessário, passo a decidir.

O Plantão Judiciário é regulamentado através do Provimento nº 

17/2019-CM, que disciplina a concessão de licenças compensatórias aos 

Servidores do Poder Judiciário no art. 18 que enuncia:

“Art. 18. A participação no plantão judiciário atribui a magistrados e 

servidores a concessão de folga, na forma de compensação, que serão 

usufruídas de acordo com a conveniência administrativa, sem prejuízo do 

disposto no § 40 do art. 10 da Resolução n. 19/2014-TP,na seguinte 

proporção: § 1º. Os magistrados e servidores responsáveis pelo plantão 

realizado aos sábados, domingos e feriados (plantão presencial), farão 

jus a concessão de uma compensatória e meia (1 e 1/2), por dia 

trabalhado; § 2°. Os Magistrados e Servidores responsáveis pelo plantão 

semanal, efetivamente trabalhado, farão jus a um dia de folga 

compensatória para cada dia de plantão;(...)”

Ademais, segue o respectivo provimento elucidando a forma de 

comprovação do trabalho extra-expediente para a aquisição do benefício 

da licença compensatória:

“Art. 27. Para comprovação dos serviços prestados durante o Plantão 

Judiciário, deverá: (...) II - o servidor deverá redigir certidão pormenorizada 

dos fatos ocorridos no período de plantão, discriminando o horário de 

recebimento e de protocolo gerado após o término do plantão. (...) § 3°. 

Para o Oficial de Justiça, a contabilização da compensatória referente ao 

plantão semanal se dará com o cumprimento do Mandado ou com a 

certificação da impossibilidade do seu cumprimento.”

No caso do presente requerimento, a concessão de licença 

compensatória se dá em razão de cumprimento de mandado fora do 

horário de expediente comum semanal, enquadrando-se no plantão 

semanal nos termos do art. 2º, §2º do referido provimento que enuncia:

“Art. 2°. O Sistema de Plantão subdivide-se em semanal e de final de 

semana e feriados. (...) § 2°. O Plantão semanal iniciará após o 

encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da semana, 

encerrando-se no início do expediente do último dia útil. (...)”

Para a aquisição da licença compensatória em plantão semanal, deverá o 

requerimento ser apresentado com a devida comprovação da expedição 

após o horário de expediente, como demonstrado pelo requerente.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 27, §2º do Provimento nº 17/2019-CM, 

defiro a averbação de um dia de folga compensatória em favor do servidor 

JOÃO PAULO LACERDA PAES DE BARROS, Oficial de Justiça, Mat. 

26681.

 Cientifique-se. Anote-se. Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, 28 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES BRIANEZE WISNIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA (REU)

ILZA LIMA DO ESPIRITO SANTO (REU)

MARIA DE LOURDES MOURA DE ARAUJO (REU)

IZAIAS CORREA DA COSTA (REU)

DAGNEL CORREA DA COSTA (REU)

BENEDITA MARILZA CORREA DA COSTA (REU)

RONALDO MESSIAS CORREA DA COSTA (REU)

ROOSEVELT CORREA DA COSTA (REU)

torquato salviano borges (REU)

LUIS ANTONIO CORREIA DA COSTA (REU)

LUISA CORREA DA COSTA (REU)

LUCIA CORREA DA COSTA SOUZA (REU)

MARELUCE CORREA DA COSTA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca das devoluções das correspondências que postaram a carta 

de citação dos requeridos Ilza, Luisa e Luis, constando "desconhecido".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2034-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Carlos Gonçalves Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho O. 

Garcia - OAB:OAB/GO nº 24541, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/GO N 13.721, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da decisão do STF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 631-93.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 Vistos.

I. Considerando a readequação de pauta, em especial a cumulação com a 

2° Vara – Criminal, redesigno ato para o dia 28 de Abril de 2020, ás 

15h00min.

II. Intime-se as partes.

III. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96995 Nr: 4448-68.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Laurentino Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da 

petição de fl. 100.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87285 Nr: 4385-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a indicação de bens do devedor 

(conforme certidão de fl. 60), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei 

de Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87353 Nr: 4454-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a citação do devedor (conforme 

certidão de fl. 70), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de 

Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87376 Nr: 4477-55.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB - Administração e Incorporação de 

Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a indicação de bens do devedor 

(conforme certidão de fl. 49), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei 

de Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87218 Nr: 4320-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haydee Freitas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87221 Nr: 4323-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Cezar Eubank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 4443-80.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALMEIDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87170 Nr: 4275-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE FERREIRA CAMPOLINA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 
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uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87331 Nr: 4432-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87361 Nr: 4462-86.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS DAS D A CARVALHO 

PATATAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87284 Nr: 4384-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA PEREIRA MAGALHAES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 4394-39.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BUENO DE S NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 4414-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOARES DA SILVA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando-se o teor do AR de fl. 57 e a ausência de providências 

para a citação do devedor, proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de 

Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 4458-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Francis Galera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87136 Nr: 4254-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARNOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a citação do devedor (conforme 

certidão de fl. 69), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de 
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Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 4304-31.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a citação do devedor (conforme 

certidão de fl. 92), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de 

Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87204 Nr: 4306-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Bezerra Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a citação do devedor (conforme 

certidão de fl. 87), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de 

Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 4336-36.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da ausência de providências para a indicação de bens do devedor 

(conforme certidão de fl. 70), proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei 

de Execução Fiscal, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

dando-se vistas dos autos à parte exequente, considerando-se para tanto 

a tese fixada no REsp n° 1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo 

prescricional ocorre por força da lei, independente de qualquer 

providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 4371-93.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JURANDIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 4442-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Incabível o pedido de penhora ‘on line’, quando sequer foi levado a feito o 

ato citatório.

 Diante da ausência de providências para a citação do devedor, 

proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87316 Nr: 4416-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOMLOG IMPORTCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA LUISA DA SILVA - 

OAB:SC32302, MELISE CEZIMBRA MELLO - OAB:SC 29415-A

 Vistos, etc.

Com o trânsito em julgado da presente demanda, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo.

 Contudo, atendendo a pedido de parte exequente intime-se pessoalmente 

o procurador do município para que proceda a baixa da cobrança dos 

créditos tributários em questão perante o banco de dados do ente 

municipal. Atendida a determinação anterior, ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87276 Nr: 4376-18.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.
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 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103763 Nr: 1353-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intmar a parte autora, na pessoa de seu advogado 

via DJE, para que se manifeste acerca da Carta Precatória de ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 160-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para juntar aos autos procuração por instrumento público ou 

subscrita a rogo, assinada por duas testemunhas (art. 595, CC), tendo em 

vista o instrumento de mandato de fl. 17 constar que o outorgante é 

analfabeto, para que seja expedido alvará de autorização para 

levantamento dos valores referentes ao RPV expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87124 Nr: 4242-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Jacobb Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional ocorre por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 4263-64.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87196 Nr: 4299-09.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES SODRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Mantenho a decisão anterior que indeferiu o pedido de citação por edital, 

uma vez não terem sido adotadas todas as providências para localização 

do endereço da parte executada.

 II. Proceda-se na forma do art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, com a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, dando-se vistas dos autos à 

parte exequente, considerando-se para tanto a tese fixada no REsp n° 

1340553/RS, segundo a qual a fluência do prazo prescricional, dá-se por 

força da lei, independente de qualquer providência.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94241 Nr: 3027-43.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCA, CMdSFR, MPdEdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Vianna Rocha - 

OAB:171028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 74, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado via DJE, acerca da perícia designada para o dia 

28/02/2020 às 10h30min, a ser realizada no Fórum de Chapada dos 

Guimarães e para que no prazo de 15 dias para indicar assistente(s) e 

apresentar(em) quesito caso deseje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120274 Nr: 2835-42.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Russel Augusto Buana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGj, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o advogado do réu, para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal, considerando que o 

denunciado foi citado em 15/01/2020. Informo finalmente que o habilitei nos 

autos e que não é possível realizar carga em processos virtuais (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121525 Nr: 3434-78.2019.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Úrsula Mess do Nascimento Machado, Espólio 

de Armildo Mess e Espólio de Elfrida Klee Mess

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução das correspondências que postaram as cartas de 
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citação dos requeridos/executados constando "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9496 Nr: 208-90.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Froner de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar 

os cálculos com o abatimento dos valores já recebidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19814 Nr: 458-84.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Paulino Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33474 Nr: 2575-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaina Benedita Siqueira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) KOHELER DO PRADO para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000991-40.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Representação em Juízo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

JAMES MORAES DE OLIVEIRA Endereço: FAZENDA BURITIZAL, 

COMUNIDADE BURITIZINHO, Zona Rural, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

- CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: JOAO APARECIDO DOS 

SANTOS Endereço: RUA JOSÉ EULÁLIO FILHO, 487, SANTA CRUZ, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova a juntada dos documentos pessoais do Requerente, 

posto que no ID 21471238 foram juntados unicamente os documentos do 

Requerido. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000879-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. N. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, 

considerando a decisão do Agravo de Instrumento apresentado, conforme 

Comunicação ID 26327222, bem como os Documentos ID 22925090 

(Certidão do Oficial de Justiça) e promove-se o IMPULSIONAMENTO dos 

autos, para INTIMAÇÃO da Parte AUTORA manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria - CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044439-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 393 de 877



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1044439-46.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 55.219,53 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DE FIGUEIREDO Endereço: 

RUA FREI CANUTO, 301, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA 

E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Endereço: DOS ARICAS, SN, 

SANTA CRUZ, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte requerente, através do(a,s) 

advogado(a,s) – via DJE, para comparecer à audiência de conciliação (art. 

334, §3º do CPC), designada para o dia 03 de Março de 2020, às 09:30 

horas, na qual será buscada a composição entre as partes, a realizar-se 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no 

Edifício do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37222 Nr: 2210-23.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Jones de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO JONES DE OLIVEIRA, Cpf: 

41588681149, Rg: 057.9469-2, Filiação: Maria Conceição de Oliveira e 

Benedito Moraes de Oliveira, data de nascimento: 30/04/1966, 

brasileiro(a), natural de Montes Claros-GO, casado(a), presidente da 

associação dos moradores p. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SEBASTIÃO JONES DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Não vacinação de animais da espécie bovina contra 

a febre aftosa., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20109063/2010.

 - Valor Total: R$ 28.187,90 - Valor Atualizado: R$ 28.187,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código: 37222DECISÃO1 – Considerando que as 

diversas diligências visando à citação do executado restaram infrutíferas, 

DEFERE-SE o pedido da parte exequente, no sentido de que se expeça 

edital de citação da parte ré. Para tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 

30 (trinta) dias, para citação do executado, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências da 

decisão inicial.2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 

– Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer 

o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.5 – Por fim, 

CONCLUSOS.6 – CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 02 de 

dezembro de 2019.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Julia Rodrigues da 

Silva, digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2010

Chapada dos Guimarães, 04 de dezembro de 2019

Hugo César Canevari Júnior Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81361 Nr: 1622-06.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:MT 9813-B

 Posto isso:1 – Este Juízo ACOLHE a exceção de pré-executividade 

oposta pela parte executada e, diante da quitação da dívida, JULGA 

EXTINTA a presente execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.2 – 

Como já acenado, em razão do princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

parte executada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC.3 – Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.4 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 1126-06.2018.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARTINS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:21.608, LILIAN MILLER DE ALMEIDA - OAB:12022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]1 - Assim, sem delongas, INDEFERE-SE os pedidos subsidiários 

anteriores. 2 - No entanto, nos termos acima mencionados, DEFERE-SE o 

recolhimento das custas ao final pelo espólio.3 – CITEM-SE os herdeiros 

apontados na inicial, na forma do art. 626 do CPC, fazendo-se 

acompanhar os mandados de cópias da inicial, em atenção do disposto no 

§ 3° do referido dispositivo. 4- Da mesma forma, CITEM-SE o Ministério 

Público e a Fazenda Pública, que deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. 

5– Concluídas as citações, dê-se vistas às partes para que manifestem 

acerca das primeiras declarações, na forma do art. 627 do CPC. 6– 

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 63138 Nr: 3021-75.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548/MT, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 DECISÃO

Trata-se de Ação de interdição movida por JOÃO SACERDOTE CAETANO 

em desfavor de GERALDO BRITO SANTANA CAETANO.
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Em decisão de fl.38, em audiência de conciliação, este juízo saneou o 

feito, determinou a realização de perícia médica e nomeou perito para o 

encargo.

Realizada a perícia médica (fls. 53/58).

Entre um ato e outro, foi certificada a ausência de fixação dos honorários 

periciais (fl. 74).

Vieram os autos conclusos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita. Aliado a tal fato, este juízo não vislumbra alta 

complexidade nos termos da Resolução n. 232 do CNJ na perícia 

determinada.

1 – Isto posto, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, este Juízo DECIDE 

arbitrar os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

2 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Chapada dos Guimarães, 28 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74345 Nr: 2101-33.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestarem requerendo o que for de direito, 

tendo em vista o retorno dos autos da 2.ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64592 Nr: 610-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci da Rosa Campos, Isvadeth Rocha de Campos, 

Isvael Guimarães de Campos, Judith Guimarães de Campos, Gerson 

Guimarães de Campos, Joelson Rocha de Campos, Esmael Guimarães de 

Campos, Isvaneth Rocha de Campos, Lorival Rocha de Campos, José de 

Souza Campos Neto, Antonio Guimarães de Campos, Almerindo 

Guimarães de Campos, Elieth Rocha de Campos, Marly Guimarães de 

Campos Barbosa, Denice Fidelis de souza Campos Foletto, Telco Fidelis de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Souza Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

CUMPRA-SE a decisão de fls. 301/301 - verso, mais precisamente a partir 

do item III.

 Chapada dos Guimarães, 28 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17997 Nr: 678-19.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLY ZORTÉA ASSIS 

VIZILATO - OAB:OAB/RO 9300

 Vistos em sentença.

Trata-se de processo de execução de pena unificada de Valdir César da 

Silva, condenado pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 

10.826/03.

A sentença transitou em julgado em 8/09/2005 para a acusação (fl. 36).

Até o presente momento o reeducando não foi encontrado para dar início 

à execução da pena.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta.

Nos termos do artigo 110 do Código Penal, o cálculo da prescrição da 

pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

deve considerar a pena aplicada.

 Na espécie, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade de 2 anos 

de reclusão, prescrevendo, portanto, em quatro anos, consoante a 

redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

 Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, a prescrição da 

pretensão executória tem início no dia em que transita em julgado a 

sentença condenatória para a acusação.

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado para o Ministério Público 

ocorreu em 8/09/2005 (fl. 36), sem que até o presente momento o acusado 

tenha conferido início ao cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta.

Portanto, resta patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c 

art. 112, I, todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do imputado 

ao reeducando, em razão da prescrição da pretensão executória.

 Proceda-se à baixa em eventual mandado de prisão expedido em 

desfavor do reeducando, referente a estes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2769 Nr: 333-63.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Yoshio Okabayashi, José Neves da 

Silva, Arilce Lima Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para manifestar nos autos quanto a proposta do perito e em caso de 

concordância, depositar o valor dos honorários periciais no prazo de 05 

dias a fim de que seja dado início à avaliação do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94610 Nr: 3208-44.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de condenar o INSS a conceder ao autor o benefício do amparo 

social ao idoso (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA), nos termos 

do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 (LOAS), constando os seguintes 

dados:a)O NOME DO BENEFICIÁRIO: RENATA PRADO DOS SANTOSb)O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AMPARO SOCIAL A IDOSO;c)A RENDA MENSAL 

ATUAL: SALÁRIO MÍNIMO;d)DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: 

(05/08/2009) – FL. 09 – DATA DA SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO.CONDENA-SE o INSS ao pagamento das parcelas devidas 

entre a data da citação e do efetivo cumprimento desta sentença. As 

parcelas vencidas deverão ser atualizadas, desde quando devidas, 

conforme dispõe o artigo 1º, da Lei n. 6.899/81, pelos índices oficiais 
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adotados pelo Poder Judiciário, e acrescidas de juros de mora de 1%.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I do CPC.CONDENA-SE, ainda, o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento 

da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Isento de 

custas o INSS por força do artigo 3º da Lei 7.603/2001INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDITHE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente por meio de seus advogados da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 11/06/2019, às 14:15, na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 09 de maio de 

2019. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI APARECIDA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da 

decisão proferida nos autos ID 9493181, bem como da Audiência de 

Conciliação designada para Data: 09/11/2017 Hora: 13:00, Tipo: 

Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, devendo comparecer acompanhado de seu/sua 

constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 28 de agosto de 2017. Rebecca 

Roque Duarte. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN REZENDE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 24/09/2019 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 4 de setembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/11/2019 Hora: 14:00, na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 1 de novembro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/10/2019 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 23 de setembro de 2019. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-45.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-45.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CARMELITA 

EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE MOURA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/03/2020 Hora: 14:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-63.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NOVAES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000312-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDENES ROCIO RIBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDES MACHADO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDSAY CONCEICAO DE ANICEZIO PEREIRA 02241001147 (REQUERIDO)

BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 20/02/2020 Hora: 15:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Bem como do indeferimento da tutela pleiteada ID 

28605976. Chapada dos Guimarães-MT, 30 de janeiro de 2020. Edgar José 

de Oliveira - Auxiliar judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROCHA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JONATAS ROCHA GUIMARAES OI S.A 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 30 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-23.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ANDREZA APARECIDA RODRIGUES 

MOREIRA BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Após o precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas ações 

previdenciárias o prévio requerimento administrativo para qualificação do 

interesse processual. Partindo de tal premissa, interpretação diversa não 

pode ser dada às relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à 

regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é 

dever do estado-juiz promover “sempre que possível, a solução 

consensual do conflito”, evitando-se, assim, a judicialização 

desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e menos 

oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o advento da 
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plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal 

visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para 

solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor 

pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, estabelecer 

contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. 

Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas 

ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a 

tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 30 de janeiro 

de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-09.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EURICO RODRIGUES DA SILVA NETO 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Após o precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que a 

empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

do CPC, emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução 

administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento 

administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 30 de janeiro de 2020

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002222-05.2019.8.11.0024 Promovente: MARIA 

APARECIDA GARCIA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por MARIA APARECIDA GARCIA contra o MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à 

remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 

11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, 

respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação do 

Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte Requerente 

alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando 

da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25716621 

acompanham a inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 

26787122, aduzindo em síntese que não são todos os servidores 

estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos 

estados e municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei 

Federal de criação da URV, apontando ainda não haver qualquer 

elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento tivesse 

sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia 

útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta 

ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não existindo 

assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 

1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da petição 

inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando 

que a parte Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de 

conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos 

termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a 

decretação da revelia da reclamada, está não induz a procedência 

automática do pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas 

partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é 

unicamente de direito e por isso, após a formação da relação processual, 

verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do 

inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre 

crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato 

sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. Dessa forma, não 

ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, 

conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 

Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Analisando a 

natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que os valores 

buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 
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todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001228-74.2019.8.11.0024 Reclamante: THAMIRES 

NASCIMENTO DA SILVA Reclamado: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente demanda desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de Tentativa de conciliação (Id. 24018686). O artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 
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houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LACERDA RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002221-20.2019.8.11.0024 Promovente: LACERDA 

RODRIGUES DE CAMPOS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por LACERDA RODRIGUES DE CAMPOS contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor público e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 25715839 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26663596, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIEL ALEXANDRE BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002218-65.2019.8.11.0024 Reclamante: EDIEL ALEXANDRE 

BORGES Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

26627405). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO o reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000849-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000849-70.2018.8.11.0024 Exequente: LAURA CRISTINA 

MARTINS DE OLIVEIRA Executado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 564179-9/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 401 de 877



nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001921-58.2019.8.11.0024 Reclamante: IRACEMA VAZ 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. FUNDAMENTO. DECIDO Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de intimada da audiência 

de conciliação, todavia, não compareceu e sequer apresentou justificativa 

de sua ausência. Desta forma, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

ausência da parte reclamada a audiência de tentativa de conciliação 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. No mérito 

indico desde já que os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em seu pequeno comercio mesmo sem possuir qualquer débito 

aparentemente, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois bem. 

A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora para religação se mostrou excessiva e, 

portanto, resta demonstrada a falha na prestação do serviço. Sobre o 

tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000666-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOUREIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000666-02.2018.8.11.0024 Exequente: CAMILA LOUREIRO 

DE OLIVEIRA Executado: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a 

importância da condenação que deu origem ao Alvará de N° 

564175-6/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-52.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OZELITA LOPES DE SIQUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002193-52.2019.8.11.0024 Reclamante: OZELITA LOPES 

DE SIQUEIRA Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

26627745). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL ALMEIDA ANUNCIACAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002127-72.2019.8.11.0024 Requerente: LUCENIL ALMEIDA 

ANUNCIACAO Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência da demanda através de PEDIDO constante de ID. 

26218427. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002106-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002106-96.2019.8.11.0024 Requerente: ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO Reclamado: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR 

Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de 

comprovante de endereço em nome do autor, pois dá analise do 

documento é de se ver que este está em nome de sua genitora, indicando 

que este ainda vive com sua mãe. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. reparação de danos promovida por ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO em face do BANCO BRADESCO. Em síntese, aduziu 

o proponente que se viu surpreso, pois havia uma restrição em seu nome 

por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 531,17 

(quinhentos e trinta e um reais e dezessete centavos), Data da Inclusão: 

17/08/2019, CONTRATO: 045871071000074FI. Afirmando que não possui 

vinculo comercial junto à empresa reclamada a justificar a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. O banco por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, afirmando que a reclamante 

contraiu dívida inadimplida sem no entanto, apontar qual a origem do débito 

ou juntar qualquer documento neste sentido. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pela reclamante. Nota-se ainda que a Reclamada em 

sua peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e 

a regularidade da negativação, uma vez que não juntou aos autos 

contrato, extrato das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas 

sistêmicas com o cadastro que alega ser de titularidade da Autora. 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, 

faz jus o Requerente à desconstituição do débito negativado. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que resta 

cabível, pois a DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por outro 

lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à ocorrência de 

danos morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de 

negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de outras 

negativações e ante a inexistência de qualquer comunicação dando conta 

que estas venham a ser motivo de outras demandas questionando suas 

validades de registro mesmo que com o deferimento de liminar e/ou tutela 

antecipada, sendo por assim devida e válida até a presente data. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido de condenação da requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para apenas declarar a inexistência 

do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido a título de danos morais. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, qual seja: R$ 531,17 (quinhentos e trinta e um 

reais e dezessete centavos), Data da Inclusão: 17/08/2019, CONTRATO: 

045871071000074FI. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002107-81.2019.8.11.0024 Requerente: ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO Reclamado: BANCO BRADESCO PROJETO DE 
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SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR 

Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de 

comprovante de endereço em nome do autor, pois dá analise do 

documento é de se ver que este está em nome de sua genitora, indicando 

que este ainda vive com sua mãe. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. reparação de danos promovida por ALEXANDER DE 

OLIVEIRA MOMESSO em face do BANCO BRADESCO. Em síntese, aduziu 

o proponente que se viu surpreso, pois havia uma restrição em seu nome 

por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 

1.326,17 (um mil trezentos e vinte e seis reais e dezessete centavos ) , 

Data da Inclusão: 13/10/2018, CONTRATO: 045871071000074CT. 

Afirmando que não possui vinculo comercial junto à empresa reclamada a 

justificar a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. O banco por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

afirmando que a reclamante contraiu dívida inadimplida sem no entanto, 

apontar qual a origem do débito ou juntar qualquer documento neste 

sentido. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. Nota-se 

ainda que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas 

da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que 

não juntou aos autos contrato, extrato das faturas pagas e ordens de 

serviços, apenas telas sistêmicas com o cadastro que alega ser de 

titularidade da Autora. Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Assim, faz jus o Requerente à desconstituição do débito 

negativado. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII 

e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que resta cabível, pois a DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que o 

extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações e ante a inexistência de qualquer comunicação dando 

conta que estas venham a ser motivo de outras demandas questionando 

suas validades de registro mesmo que com o deferimento de liminar e/ou 

tutela antecipada, sendo por assim devida e válida até a presente data. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido de condenação da requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para apenas declarar a inexistência 

do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido a título de danos morais. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, qual seja: R$ 1.326,17 (um mil trezentos e vinte 

e seis reais e dezessete centavos), Data da Inclusão: 13/10/2018, 

CONTRATO: 045871071000074CT. Deixo de condenar as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001582-02.2019.8.11.0024 Promovente: NERCI ANTUNES 

DE MORAIS Promovido: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 
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FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por NERCI 

ANTUNES DE MORAIS em face de VIVO S.A. (TELEFONICA BRASIL S/A). 

Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 137,79 (cento e trinta e sete reais e setenta 

e nove centavos ) , incluída junto aos órgãos protetivos desde a data 

17/03/2019. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que afirmou 

em analise ao seu sistema localizou em nome da parte Autora a linha 

telefônica nº (65) 99601 -1671, com a conta 0340954305, habilitado em 

01/04/2018 e cancelado em 05/02/2019 que ocasionou a emissão de 

faturas mensais, conforme telas sistêmicas colacionadas. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto apenas as 

telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 137,79 

(cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos ) , incluída junto aos 

órgãos protetivos desde a data 17/03/2019; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001840-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSA HEBIA CORREA SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001840-12.2019.8.11.0024 Reclamante: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Reclamado: ALESSA HEBIA CORREA SOARES DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado 

pelas partes INFORMADO ao peticionamento de Id. 26394643 e que 

constam dos ids. 26394659 e 26394660. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDES JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001963-10.2019.8.11.0024 Reclamante: ALTAIR 

FERNANDES JORGE Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. FUNDAMENTO. DECIDO 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de 

intimada da audiência de conciliação, todavia, não compareceu e sequer 

apresentou justificativa de sua ausência. Desta forma, e, em se tratando 

de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a ausência da parte reclamada a audiência de tentativa 

de conciliação importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existente nos autos. 

No mérito indico desde já que os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

por mais de 17 (dezessete) horas em sua residência no último dia 

14/09/2019, mesmo sem possuir qualquer débito aparentemente, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois bem. A energia 

elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão 

no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico 

supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de 

energia elétrica regulou o setor através da Resolução 414/2010 que 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica em 

seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para 

religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural. § 

1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica 

obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o 

consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente 

do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos 

arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na situação versada, a demora 

para religação se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a 

falha na prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato 

Grosso reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))
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QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA DE NAZARÉ CALANDRINE CONCEIÇÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000883-45.2018.8.11.0024 Reclamante: APOLONIO 

BOURET DE MELO FILHO Reclamado: LEILA DE NAZARÉ CALANDRINE 

CONCEIÇÃO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo 

entabulado pelas partes INFORMADO ao peticionamento de Id. 26325643 e 

que constam dos ids. 26325645 e 26325646. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO FERNANDES JORGE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001961-40.2019.8.11.0024 Reclamante: AECIO 

FERNANDES JORGE Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

rendimento. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARMENTE 

INCOMPETENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO No 

mérito indico desde já que os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, o que teria perdurado por aproximadamente 17 

(dezessete) horas, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois 

bem. Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela 

reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito 

menos são suficientes a justificar a suspensão do fornecimento de 

energia. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 17 horas para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 
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20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1001243-43.2019.8.11.0024 Reclamante: JOZIELLI ROSA 

DUARTE Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR Inicialmente, manifesto pelo não 

acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida. 

Pois, as provas do processo são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se 

o conjunto probatório é suficiente para que firme sua convicção. No caso 

vertente, desnecessária é a realização de prova pericial, existindo 

evidências suficientes para julgamento da lide. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida em face do FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . 

Em síntese, aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar 

efetuar compras no comércio local, informa que foi inserido em seu 

cadastro duas dívidas referente a cobranças da empresa reclamada. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentos que comprovam a contratação de débitos junto a financeira 

LOSANGO que veio a ser adquirida pela reclamada que apresenta débitos 

pendentes. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte utilizou os 

serviços adquirido pelo reclamado, por fim, verifico que o cadastro contém 

dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pelo 

reclamante. Ressalta-se que ela em sua petição inicial apenas afirma 

desconhecer o débito e que nunca manteve qualquer relação com a 

requerida e mesmo após a contestação apresentada onde se junta 

diversos documentos que contrariam a tese defendida, o autor em sua 

impugnação apenas se limitou a dizer que sem a existência de um contrato 

formal não há que se falar em relação jurídica entre as partes. Destaco 

ainda que não há qualquer indício de prova de que a relação jurídica entre 

as partes tenha se originado de alguma fraude, a requerente sequer 

levanta tal hipótese, apenas afirma que desconhece o débito. Simples 

assim. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito a indenização por danos morais. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1002001-22.2019.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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Processo nº. 1002001-22.2019.8.11.0024 Promovente: NATALY SOUZA 

CORREIA Promovido: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por NATALY 

SOUZA CORREIA em face de VIVO S.A. (TELEFONICA BRASIL S/A). Em 

síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela 

requerida no valor de R$ 183,63 (cento e oitenta e três reais e sessenta e 

três centavos) disponibilizadas em 29/07/2019, com o suposto contrato de 

nº 0342482639. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que afirmou 

em analise ao seu sistema localizou em nome da parte Autora a linha 

telefônica nº (65) 99285 -1503 (conta 0342482639), em 18.04.2018, que 

ocasionou a emissão de faturas mensais, conforme telas sistêmicas 

colacionadas. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas as telas sistêmicas que, 

por si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica 

entre as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto 

se trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 183,63 (cento e oitenta e três reais e sessenta e 

três centavos) disponibilizadas em 29/07/2019, com o suposto contrato de 

nº 0342482639; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIL CLARICE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002060-10.2019.8.11.0024 Requerente: ABGAIL CLARICE 

DA CRUZ SILVA Reclamado: OMNI FINANCEIRA S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência da 

demanda através do PEDIDO constante do termo de audiência de tentativa 

de conciliação de ID. 26079315. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010583-28.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010583-28.2015.8.11.0024 Exequente: PABLO RAMIRES 

FONSECA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a parte 

EXECUTADA sofreu penhora de importância da condenação que deu 

origem ao Alvará de N° 564166-7/2019, dando por encerrado o 

cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001709-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001709-82.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: RICARDO ALVES MOREIRA Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão” movida por BANCO BRADESCO S/A em 

face de RICARDO ALVES MOREIRA, devidamente qualificado no auto, com 

fundamento no Decreto-lei n. 911/69, visando o bem móvel descrito na 

inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia, por meio do 

contrato acostado aos autos. Deferida a liminar pleiteada (id. 25407781), o 

bem fora apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela 

parte requerente (id. 25582537). Em petitório ao id. 25649473, a parte 

requerida informou o pagamento integral da dívida, requerendo a 

restituição do veículo, juntando o comprovante de depósito judicial para 

comprovar o alegado. Intimada para se manifestar quanto ao pagamento, a 

parte autora assim aduziu: “quanto ao depósito realizado pelo réu, e 

consequente pedido de purgação da mora, pugna o autor pela análise do 

juízo a respeito do preenchimento dos requisitos previstos em lei, e, se 

realizado observando os requisitos legais, o requerente não apresenta 

nenhuma objeção, cabendo apenas o levantamento ao autor dos 

respectivos valores, tanto para pagamento da dívida, quanto dos 

honorários advocatícios devidos”. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. Adentrando ao mérito, vejo 

que o processo deve ser extinto com resolução do pedido, eis que a parte 

requerida purgou a mora. Impende destacar que o Banco demonstrou, à 

saciedade, fazer jus à procedência do pedido, uma vez que trouxe à luz a 

mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações, além do 

próprio instrumento contratual. Como é cediço, a ação de busca e 

apreensão segue um procedimento especialíssimo previsto em legislação 

própria, qual seja, Decreto-Lei n. 911/69, sendo a alienação fiduciária em 

garantia um contrato acessório e formal, cuja finalidade é a de garantir o 

cumprimento de uma convenção. Deste modo, em caso de mora ou 

inadimplemento, pode o credor fiduciário buscar o bem dado em garantia 
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em mãos de quem o detenha. Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou a 

presente demanda em razão da inadimplência do requerido, o qual foi 

constituído em mora em razão da falta de pagamento de parcela da dívida. 

Ocorre que, após o cumprimento da medida liminar, o requerido 

compareceu em Juízo, informando o pagamento das parcelas em atraso, 

conforme documentos juntados aos autos, sendo patente a restituição do 

veículo. Em suma, caberá à sentença apenas confirmar ou revogar a 

liminar eventualmente concedida. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO 

VEÍCULO APREENDIDO APÓS PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO 

DÉBITO. DEVEDOR QUE ATENDEU AO DISPOSTO NO ART. 3.º, § 2.º, 

DEC.LEI N.º 911/69 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N.º 10.931/04, E 

À ORIENTAÇÃO CONTIDA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA REPETITIVA, JULGADO PELO EGR. STJ. Demonstrando 

os documentos encartados ao agravo que o réu pagou valor suficiente 

para quitação do contrato, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, no 

prazo de 5 dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, correta 

a determinação de restituição imediata do bem apreendido pela credora. 

Recurso desprovido. (Processo AI 20494297720158260000 SP 

2049429-77.2015.8.26.0000 Órgão Julgador 35ª Câmara de Direito Privado 

Publicação 25/06/2015 Julgamento 22 de Junho de 2015 Relator Gilberto 

Leme). Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, mas deixo de consolidar nas mãos 

da instituição financeira requerente o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem descrito na inicial, ante o adimplemento da dívida pelo requerido. 

REVOGO a medida liminar deferida anteriormente, ante o pagamento 

integral das parcelas vencidas. INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de cinco (5) dias, restituir o veículo ao requerido e informar conta bancária 

para levantamento da quantia depositada nos autos. Após, EXPEÇA-SE o 

competente alvará e PROCEDA-SE com a transferência dos valores para a 

conta indicada. DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente realizadas 

nestes autos. INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de multa formulado 

na petição retro, pois o autor não descumpriu qualquer decisão judicial nos 

autos até o momento. Custas pelo requerido. FIXO honorários advocatícios 

de sucumbência em favor do advogado da parte autora no mínimo legal 

(10%). Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Após, 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário com URGÊNCIA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88682 Nr: 1852-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR DA SILVA FASCIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do advogado da parte autora a manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.165.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84041 Nr: 1426-86.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE LIMA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90328 Nr: 3226-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEODOMIRO BASTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Autos nº: 3226-18.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90328.

 Vistos, etc.

 Ante a manifestação de fl. 147, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

como concordância.

Às providências.

 Colíder/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 23646 Nr: 224-26.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN GARCIA GRIMAS (Espólio de)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON JOSÉ SILTON SAVI - 

OAB:7251/MT, EDSON PLENS - OAB:5603/MT, Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Autos nº: 224-26.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 23646.

Vistos, etc.

Defiro o petitório de fl. 412, assim, INTIME-SE a parte requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, forneça cópia integral dos bens deixados 

pelo de cujus Julian Garcia Grimas.

 Às providências.

Colíder/MT, 27 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105061 Nr: 1401-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARQUES, ANDRÉ APARECIDO 

LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1401-34.2017.811.0009 – Código nº. 105061

Decisão

Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação quanto à motocicleta 

apreendida, descrito à fl. 78, por força da determinação veiculada no 

Pedido de Providências nº. 187/2016 da CGJ-TJMT.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a motocicleta apreendida 

supostamente fora utilizada para a prática do crime de roubo, de modo que 

considerando que ainda pende o cumprimento de carta precatória 

expedida para a oitiva de vítima (fl. 188), mostra-se precipitada qualquer 

decisão quanto à destinação do referido bem.

Assim, postergo a análise da destinação da motocicleta para a ocasião da 

prolação da sentença.

 No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Colíder/MT, 28 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92260 Nr: 826-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 826-94.2015.811.0009 – Código nº. 92260

Decisão

Vistos, etc.

Considerando que o veículo apreendido teve seus sinais de identificação 

adulterado, consoante exame de fls. 56/58, no entanto, o acusado fora 

absolvição da imputação imposta nestes autos, é caso de restituição do 

veículo, condicionado, contudo à sua regularização junto DETRAN.

 A propósito:

APELAÇÃO DA DEFESA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA DA AUTORIA – RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO – 

DIREITO DE PROPRIEDADE – LIBERAÇÃO DO ENCARGO DE FIEL 

DEPOSITÁRIO CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PREQUESTIONAMENTO - 

COM O PARECER RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovada a materialidade do delito, por meio de laudo pericial 

conclusivo acerca da existência de adulteração de chassi do veículo, mas 

ausente prova da autoria, ao proprietário remanesce o direito à posse do 

bem. Possível condicionar a liberação do encargo de fiel depositário 

mediante a comprovação pelo proprietário da regularização administrativa 

do veículo perante o Detran. (TJ – MS – APL: 00053502920188120001 MS 

0005350-29.2018.8.12.0001, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data 

de Julgamento: 24/05/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

28/05/2019) (Grifei)

Assim, INTIME-SE o acusado para, no prazo de 20 (vinte) dias,

 comparecer na Diretoria do Fórum desta comarca a fim de proceder à 

retirada do veículo, mediante a comprovação de regularidade junto ao 

Detran, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da 

União, devendo, neste caso, ser oficiado à diretoria do foro para adoção 

das providências cabíveis.

 Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 28 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 113653 Nr: 2657-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS, 

JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 2657-75.2018.811.0009 – Código nº. 113653

Decisão

Vistos, etc.

1. O recurso de apelação manejado pela defesa (fl. 287) em favor de 

ambos os réus é intempestivo conforme certificado à fl. 291, eis que 

houve o trânsito em julgado para defesa e para o réu Joadson Vinicius 

Soares de Jesus (cf. fls. 290/291).

Outrossim, o réu Jefferson David Soares de Jesus manifestou interesse 

em apelar (fl. 282) no prazo legal (cf. fl. 291).

Assim, RECEBO tão somente o recurso de apelação interposto pelo réu 

Jefferson David Soares de Jesus, cujas razões encontram-se às fls. 

293/296, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

2. ABRA-SE vista ao apelado para contrarrazões, após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

3. Quanto ao pedido de fl. 292, em que pese a douta causídica esteja 

atuando neste feito desde a fase inicial, inexiste procuração nos autos 

que a habilite para receber os valores apreendidos, razão pela INDEFIRO, 

por ora.

4. Por fim, no que tange a motocicleta apreendida (cf. fls. 297/298) ainda 

está pendente à destinação. Assim, DETERMINO a restituição ao réu 

Jefferson David Soares de Jesus (cf. fls. 18/21), mediante a comprovação 

da propriedade, haja vista não estar evidenciado nos autos que a 

motocicleta servia à mercancia ilícita de drogas.

INTIME-O para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça à delegacia de 

polícia civil e promova a retirada, eis que a motocicleta se encontra na 

referida unidade policial (cf. fl. 298).

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 29 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91304 Nr: 176-47.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 Autos nº. 176-47.2015.811.0009 – Código nº. 91304DecisãoVistos, 

etc.Vieram-me os autos conclusos para deliberação quanto ao veículo 

apreendido, descrito à fl. 66, por força da determinação veiculada no 

Pedido de Providências n. 187/2016 da CGJ-TJMT.Assim, in casu, 

verifica-se mesmo na hipótese de condenação não haverá a perda do 

veículo supracitado, porquanto o caso em tela não se enquadra no 

disposto no artigo 91 do CP, vejamos:Art. 91 - São efeitos da 

condenação:I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 

crime;II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 

terceiro de boa-fé:a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em 

coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato 

ilícito;b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua 

proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.§ 1º Poderá 

ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou 

proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se 

localizarem no exterior. § 2º Na hipótese do § 1o, as medidas 

assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens 

ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior 

decretação de perda. Portanto, DETERMINO à restituição do veículo ao réu 

(fl. 66), desde que comprovada a propriedade.INTIME-O para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, compareça à diretoria de foro e providencie a 

retirada do bem, saliento que a inércia implicará, desde já, perda em favor 

da União, caso em que deverá a gestora adotar o quanto necessário junto 

à diretoria de foro visando à alienação e/ou a destruição, a critério da 

Juíza diretora, responsável pelos objetos apreendidos e depositados em 

Juízo (CNGC – art. 1.473).Não sendo encontrado para intimação pessoal, 

INTIME-O por edital.No mais, aguarde-se a audiência aprazada.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 29 de 
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janeiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000906-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA (REQUERENTE)

ALCIDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

A. DE PAULO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da manifestação id. 26154530 e seguintes, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Tendo em vista que 

em grau recursal foi julgada improcedente a pretensão inicial, já transitada 

em julgado (ID: 18942369), não havendo mais pendências, ARQUIVE-SE. 

Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Considerando que 

em grau recursal foi mantida a sentença que julgou improcedente a 

pretensão inicial, com o respectivo trânsito em julgado (ID: 17850304), não 

havendo mais pendências, ARQUIVE-SE. Às providências. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O 

(ADVOGADO(A))

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Tendo em vista que 

em grau recursal foi declarada a incompetência do Juizado Especial para 

processar o feito, já transitada em julgado (ID: 21498178), não havendo 

mais pendências, ARQUIVE-SE. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 

18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Em que pese na data de 24/09/2019 já tenha sido julgado o 

recurso inominado interposto pela parte requerida que manteve a 

sentença de ID: 20117370, verifica-se que sobreveio manifestação das 

partes informando o acordo avençado em 17/10/2019 (ID: 25474365), 

assim, prestigiando os princípios da celeridade e eficiência processual, 

imperioso a homologação por este Juízo, já que não há qualquer 

impedimento/ilegalidade ou afronta à coisa julgada. A propósito: 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter 

privado, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo 

juiz para que surta seus jurídicos e processuais efeitos. Nada impede a 

homologação do acordo após a sentença de mérito, sem que isso implique 

em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) (TJ-RS-AI 70067016295 RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 

17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/02/2016) (Grifei) Deste modo, HOMOLOGO o acordo 

para que produza seus efeitos legais, nos termos art. 22, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem taxas, despesas, custas 
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processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000325-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Em que pese na data de 05/07/2019 já tenha sido julgado o 

recurso interposto pela parte autora contra a sentença de ID: 14054972, 

verifica-se que sobreveio manifestação das partes informando o acordo 

avençado em 12/09/2019 (ID: 23948253), assim, prestigiando os princípios 

da celeridade e eficiência processual, imperioso a homologação por este 

Juízo, já que não há qualquer impedimento/ilegalidade ou afronta à coisa 

julgada. A propósito: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus jurídicos e processuais 

efeitos. Nada impede a homologação do acordo após a sentença de 

mérito, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 

(TJ-RS-AI 70067016295 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2016) (Grifei) Deste 

modo, HOMOLOGO o acordo para que produza seus efeitos legais, nos 

termos art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de 

novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-51.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais, nos termos art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e, 

em consequência, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, III, 

“b”, do CPC. CANCELE-SE a audiência de conciliação aprazada. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de 

novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA PAJARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Tendo em vista que 

não foi conhecido o recurso interposto, já transitado em julgado (ID: 

22095983), não havendo mais pendências, ARQUIVE-SE. Às 

providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 21 de novembro de 2019. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)

JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia _______________________ de 2018 , às 

__________ horas (MT). COLÍDER, 30 de janeiro de 2020. ANA MARIA 

GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001760-93.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2019 Hora: 13:30, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001760-93.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELZA ALVES PIZZE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano material e 

moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. AUSÊNCIA DOS 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por 

débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega a existência do 

débito e da relação jurídica que ensejou a inscrição de seu nome. Por seu 

turno a requerida sustenta pela improcedência arguindo a existência de 

relação jurídica entre as partes e regularidade do débito. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

requerida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua 

tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, 

CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Como a juntada do contrato 

assinado, ou áudio da contratação via call center. Em circunstâncias de 

inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. 

Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a 

amparar a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido 

o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação 

moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar 

os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam 

impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do 

CPC/15. Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que 

lhe incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima 

Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 

– grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – 

FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia 

fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do serviço 

gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano 

moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, 

Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. A requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 1.500,00, valor 

este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente das duas inscrições no valor de R$ 

3.163,02 e de R$ 2.914,00, discutida nestes autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001601-53.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PEDRO BARROS DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: Nome: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO 

a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), 

para comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia: 

28/11/2019, hora: 15:15, Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001601-53.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes 

por débito inexistente. Em sua exordial o promovente nega a existência do 

débito e de relação jurídica. Por seu turno a promovida pugnou pela 

improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre as partes e 

regularidade do débito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte promovente como consumidora e da parte promovida 

como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Apesar da promovida aduzir pela existência de 

relação jurídica e regularidade do débito, não trouxe aos autos nenhum 

elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era 

impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o promovente fizesse tal 

prova. Como a juntada do contrato assinado. Em circunstâncias de 

inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Promovente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente o débito 

discutido nos presentes autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROUNALDO RIOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROUNALDO RIOS NASCIMENTO OAB - BA44562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Em que pese na data de 24/10/2018 já tenha sido prolatada 

sentença resolvendo o mérito da presente ação (ID: 21394771), 

verifica-se que sobreveio manifestação das partes informando o acordo 

avençado em 06/11/2019 (ID: 25899177), assim, prestigiando os princípios 

da celeridade e eficiência processual, imperioso a homologação por este 

Juízo, já que não há qualquer impedimento/ilegalidade ou afronta à coisa 

julgada. A propósito: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus jurídicos e processuais 

efeitos. Nada impede a homologação do acordo após a sentença de 

mérito, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) 

(TJ-RS-AI 70067016295 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Data de Julgamento: 17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/02/2016) (Grifei) Deste 

modo, HOMOLOGO o acordo para que produza seus efeitos legais, nos 

termos art. 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de 

novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GEOVANI SOARES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001886-17.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CARLOS GEOVANI SOARES 

LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Rejeito a preliminar suscitada, visto que a 

promovida é quem fez e a beneficiada pelos débitos automáticos por 

serviço não contratado. MÉRITO A promovente alega que está sendo 

vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza 

os serviços da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua 

conta bancária no valor total de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais). A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, cujo montante perfaz a quantia de 

R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), correspondente a um serviço não 

contratado. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). Com 

relação a informação de descumprimento de liminar, a multa astrientes é a 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para: a) TORNAR 

definitiva a liminar deferida no ID 10625837; b) DETERMINO à promovida a 

cessar imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos 

descontos na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, 

sob pena de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - 

frisando que não se é multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à 

promovente o valor de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais), já 

na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GEOVANI SOARES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001886-17.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CARLOS GEOVANI SOARES 

LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Rejeito a preliminar suscitada, visto que a 

promovida é quem fez e a beneficiada pelos débitos automáticos por 

serviço não contratado. MÉRITO A promovente alega que está sendo 

vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza 

os serviços da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua 

conta bancária no valor total de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais). A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 
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desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, cujo montante perfaz a quantia de 

R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), correspondente a um serviço não 

contratado. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). Com 

relação a informação de descumprimento de liminar, a multa astrientes é a 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para: a) TORNAR 

definitiva a liminar deferida no ID 10625837; b) DETERMINO à promovida a 

cessar imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos 

descontos na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, 

sob pena de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - 

frisando que não se é multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à 

promovente o valor de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais), já 

na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001759-11.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO PASSIVO: Nome: 

HORING CONFECCOES LTDA - ME Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2019 Hora: 13:15, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001759-11.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELZA ALVES PIZZE 

REQUERIDO: HORING CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente nega a existência do débito e de relação jurídica. 

Por seu turno a promovida, apesar de devidamente citada, conforme se 

verifica no ID. 26066154, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, não apresentando qualquer justificativa para a sua ausência, 

o que implica nos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

17 e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, não 

tendo a Reclamada se desincumbido do dever de provar suas alegações 

ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, 

CDC, e o art. 373, II, CPC/2015, tenho por verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado ao mesmo. 

Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor 

cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade do 

valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgãos de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a 
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inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. Ausente prova da 

má-fé impõe-se manutenção na forma simples. RECURSO DA PARTE RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70068842368, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. Não 

há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o requerente teve o crédito abalado. É sabido que a 

condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00 correspondente a aproximadamente ao valor total negativado; 

valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se 

em consideração os fatos descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) 

TORNAR definitiva a liminar deferida no ID 25484397; b)DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; c) 

CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes dos débitos relativo aos 

valores de R$ 1.919,40, discutidos nos presentes autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-82.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER DA PAZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000200-82.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARIA ESTER 

DA PAZ SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001819-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Em que pese na data 16/09/2019 já tenha sido julgado o recurso 

interposto no ID: 20308393, verifica-se que sobreveio manifestação das 

partes informando o acordo avençado em 25/09/2019 (ID: 24790664), 

assim, prestigiando os princípios da celeridade e eficiência processual, 

imperioso a homologação por este Juízo, já que não há qualquer 

impedimento/ilegalidade ou afronta à coisa julgada. A propósito: 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE 

MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter 

privado, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo 

juiz para que surta seus jurídicos e processuais efeitos. Nada impede a 

homologação do acordo após a sentença de mérito, sem que isso implique 

em ofensa à coisa julgada. Precedentes. (...) (TJ-RS-AI 70067016295 RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 

17/02/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/02/2016) (Grifei) Deste modo, HOMOLOGO o acordo 

para que produza seus efeitos legais, nos termos art. 22, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA BATISTA DE OLIVEIRA MILHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001583-32.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ZULMIRA BATISTA DE 

OLIVEIRA MILHEIRO POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Certifico 

para todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) 

r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28458996, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARI LARA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001447-35.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARI LARA DA LUZ POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id 

28593381, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020036-92.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARGA ZANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TEIXEIRA COUTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da avaliação id 25036539, para, querendo pugnar o 

que entender pertinente, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001193-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001193-33.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO POLO PASSIVO: Nome: 

MARCOS APARECIDO DE SOUZA Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o polo passivo, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito no valor de R$ 4.280,12 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e doze 

centavos), com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-94.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA CASSAVARA OAB - MT0014596D (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURDELINA SOUZA DOS SANTOS (INTERESSADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Incabível o pedido 

de cumprimento de sentença de ID: 19573035 e anexos, visto que o feito 

fora extinto sem resolução de mérito em razão do abandono da causa pelo 

autor, consoante sentença de ID: 2944349. Assim, INDEFIRO o pedido 

formulado. No mais, cumpra-se as determinações anteriores. Às 

providências. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE DE SOUZA SILVA 50311212115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1002204-29.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA GORETE DE SOUZA SILVA POLO PASSIVO: 

Nome: FLAVIANA JOAQUIM DE OLIVEIRA Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/02/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001933-20.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 
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RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, CITAÇÃO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LETICIA ANTUNES CAMARGO POLO PASSIVO: Nome: KELLY 

KARLA HOFFMANN 01292813105 Certifico para todos os efeitos de 

direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/01/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001601-53.2019.8.11.0009. REQUERENTE: PEDRO BARROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes 

por débito inexistente. Em sua exordial o promovente nega a existência do 

débito e de relação jurídica. Por seu turno a promovida pugnou pela 

improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre as partes e 

regularidade do débito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte promovente como consumidora e da parte promovida 

como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Apesar da promovida aduzir pela existência de 

relação jurídica e regularidade do débito, não trouxe aos autos nenhum 

elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era 

impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o promovente fizesse tal 

prova. Como a juntada do contrato assinado. Em circunstâncias de 

inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Promovente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente o débito 

discutido nos presentes autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 2020. 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001760-93.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELZA ALVES PIZZE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano material e 

moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. AUSÊNCIA DOS 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por 

débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega a existência do 

débito e da relação jurídica que ensejou a inscrição de seu nome. Por seu 

turno a requerida sustenta pela improcedência arguindo a existência de 

relação jurídica entre as partes e regularidade do débito. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

requerida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua 

tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, 

CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Como a juntada do contrato 

assinado, ou áudio da contratação via call center. Em circunstâncias de 

inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. 

Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a 

amparar a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido 

o que, segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação 

moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar 

os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam 

impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do 

CPC/15. Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que 

lhe incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. 

RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima 

Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019 

– grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – 

FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia 

fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do serviço 

gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano 

moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. […] (TJMT, 

Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 11/02/2019 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. A requerente ostenta 

outra negativação POSTERIOR que não demonstrou ser indevida, motivo 

pelo qual soa razoável arbitrar os danos morais em R$ 1.500,00, valor 

este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente das duas inscrições no valor de R$ 

3.163,02 e de R$ 2.914,00, discutida nestes autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-11.2019.8.11.0009
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ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001759-11.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELZA ALVES PIZZE 

REQUERIDO: HORING CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente nega a existência do débito e de relação jurídica. 

Por seu turno a promovida, apesar de devidamente citada, conforme se 

verifica no ID. 26066154, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, não apresentando qualquer justificativa para a sua ausência, 

o que implica nos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

17 e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, não 

tendo a Reclamada se desincumbido do dever de provar suas alegações 

ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância com o art. 6º, VIII, 

CDC, e o art. 373, II, CPC/2015, tenho por verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por 

parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado ao mesmo. 

Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor 

cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade do 

valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgãos de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a 

inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da condenação 
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por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. Ausente prova da 

má-fé impõe-se manutenção na forma simples. RECURSO DA PARTE RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70068842368, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. Não 

há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que o requerente teve o crédito abalado. É sabido que a 

condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00 correspondente a aproximadamente ao valor total negativado; 

valor este condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se 

em consideração os fatos descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) 

TORNAR definitiva a liminar deferida no ID 25484397; b)DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; c) 

CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito (SCPC/SPC/SERASA), para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes dos débitos relativo aos 

valores de R$ 1.919,40, discutidos nos presentes autos. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de janeiro de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001886-17.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CARLOS GEOVANI SOARES 

LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Rejeito a preliminar suscitada, visto que a 

promovida é quem fez e a beneficiada pelos débitos automáticos por 

serviço não contratado. MÉRITO A promovente alega que está sendo 

vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza 

os serviços da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua 

conta bancária no valor total de R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais). A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, cujo montante perfaz a quantia de 

R$ 1.210,00 (mil duzentos e dez reais), correspondente a um serviço não 

contratado. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). Com 

relação a informação de descumprimento de liminar, a multa astrientes é a 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para: a) TORNAR 

definitiva a liminar deferida no ID 10625837; b) DETERMINO à promovida a 

cessar imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos 

descontos na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, 

sob pena de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - 

frisando que não se é multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à 

promovente o valor de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais), já 

na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 
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parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 30 de 

janeiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145622 Nr: 297-85.2020.811.0046

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o atual estado de saúde da advogada peticionante, DRA. 

ELIANA DA COSTA, fato que se atesta através dos documentos que 

instruíram o presente pedido de suspensão/dilação/restituição de prazos 

processuais, tenho por bem DEFERI-LO, pelo que DECLARO suspensos os 

prazos processuais em curso desde 19/01/2020, e restituídos aqueles 

que se findariam nesta data, em face, exclusivamente, da causídica, pelo 

prazo de 90 dias, desta Comarca de Comodoro/MT.

 RESSALTO QUE OS EFEITOS DESTA DECISÃO ALCANÇAM APENAS OS 

PROCESSOS EM QUE FOI OUTORGADA PROCURAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE A D. ADVOGADA REQUERENTE.

Saliento que eventuais futuros pedidos de suspensão em favor da 

requerente deverão ser objeto de novo incidente.

 Proceda-se a redistribuição do feito à Diretoria do Fórum, âmbito 

competente para processamento de procedimentos administrativos.

 Consigno ser desnecessário o retorno dos autos em conclusão, tendo em 

vista ser este magistrado o atual Juiz Diretor do Foro.

 Encaminhe-se cópia da presente decisão às Serventias para que 

promovam a anotação necessária nos processos cuja advogada 

peticionante, Dra. Eliana da Costa, atue com exclusividade na 

representação da parte.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JENADIR DA COSTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 863-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAPORÉ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HASSON - OAB:42.682, 

HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora e avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144422 Nr: 6192-61.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de SILVIO VITORIO DE SOUZA, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.Ademais, 

a g u a r d e - s e  a  r e a l i z a ç ã o  d a  a u d i ê n c i a  j á 

designada.Intime-se.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143816 Nr: 5875-63.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON FELIPE TOSTES 

CORREA - OAB:26958/B

 Da resposta à acusação. Diante da manifestação da defesa do 

denunciado, que deixou de arguir qualquer tema adstrito ao recebimento 

da denúncia, não há se falar na incidência do art. 397 do CPP, pois não 

configurada na espécie “existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato 

ou evidente extinção da punibilidade do agente”, razão pela qual o feito 

deve continuar sua marcha com sua consequente instrução. Isto posto, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, designando 

audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 10 de 

março de 2020, às 14h30min, oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como interrogado o 

réu. [..] Ante o exposto, DEFIRO o pedido ventilado pela defesa técnica, 

para o fim de CONCEDER a liberdade provisória sem fiança ao indiciado, 

Sr. ARDEMÍNIO ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, cujos reflexos 

repercutirão exclusivamente dentro dos limites da presente relação jurídica 

de direito processual, de tal sorte que somente poderá gozar do 

beneplácito da liberdade provisória se por outro motivo não se encontrar 

preso, nos termos do art. 282, §6º do CPP, substituo a prisão em flagrante 

do indiciado pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais 
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sejam:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11485 Nr: 1583-94.2003.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL PAULO SILVA, Filiação: Maria 

Conceição Silva, data de nascimento: 29/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Itapecerica da Serra-SP, convivente, braçal. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

DESIGNADA PARA O DIA 29/05/2020, ÀS 08H30MIN, NO EDIFÍCIO DO 

FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL OFERECIDA PELO 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DANIEL PAULO 

SILVA, COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO 

CÓDIGO PENAL.

Despacho/Decisão: Processo nº 1583-94.2003.811.0046Código: 

11485Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSODenunciado: DANIEL PAULO SILVAVistos.Considerando que 

este magistrado encontra-se cumulando os processos relacionados à 

Primeira Vara desta Comarca, até a designação de outro 

magistrado.Considerando a audiência de instrução e julgamento marcada 

para a data de 24 de janeiro de 2020, às 14h00min, nos autos de Código 

140599, oriundos da Segunda Vara, cujos réus encontram-se presos na 

Cadeia Pública deste município, fazendo com que tal feito tramite com 

maior prioridade.Considerando os autos de Códigos 84910, 84911, 84912, 

84913, que tratam da Comissão de Assuntos Fundiários dos municípios de 

Comodoro-MT, Campos de Júlio-MT, Nova Lacerda-MT e Rondolândia-MT, 

nos quais já houve redesignação de audiência para a data de 24 de 

janeiro de 2020, às 13h30min, sendo os interessados residentes em 

outros municípios desta Comarca.Pelo exposto, redesigno a sessão de 

julgamento de júri para a data de 29 de maio de 2020, às 

08h30min.Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Às providências. 

Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 30 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12847 Nr: 915-89.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, BJD 

DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA, BAYER CROPSCIENCE LTDA, ELIANA 

DA COSTA, JOACIR JOLANDO NEVES, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA 

ELIZABETH DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ALEXANDRE CHAVES BARCELOS - OAB:RS/31.602, 

ANTONIO JOSÉ LOREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:SP/27.824, 

CELSO CINTRA MORI - OAB:23639/SP, ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FERNANDO SGARBI - OAB:26731/B, FLÁVIO LEMOS 

BELLIBONI - OAB:SP/88.210, GUSTAVO PENTEADO SIQUEIRA - 

OAB:174755/SP, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074/MT, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658, JOÃO PAULO TRANCOSO 

TANNOUS - OAB:215799/SP, JOSÉ MARTINS PINHEIRO NETO - 

OAB:SP/3224, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:SP/116.667, LAURA 

BEATRIZ S. MORGANTI - OAB:SP/189.829, MARCELO ANTONIO 

MURIEL - OAB:SP/70.574, MARCELO AVANCINI NETO - OAB:SP/70574, 

MAURO J. G. ARRUDA - OAB:SP/50.468, MAXIMILIAN FIERRO 

PASCHOAL - OAB:131209/SP, PAULO INACIO HELENA LESSA - 

OAB:6571/MT, PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - OAB:221727/SP, 

RENATO J. CURY - OAB:SP/154351, RODRIGO PERSONE PRESTES DE 

CAMARGO - OAB:163667/SP, Rose Mirian Pelacani - OAB:4209-A, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, VIVIANA DE CASATILHO 

BARBOSA - OAB:SP/158.045, WERNER GRAU NETO - OAB:120564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória no 

prazo de 15 (quinze) para distribuição no juízo deprecado, bem como, 

comprovar a distribuição nos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada do estudo psicossocial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem-se, apresentando suas alegações finais, em forma de 

memorial.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142870 Nr: 5431-30.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE CAMPOS, WILLIAM ALMEIDA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O, VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2020, às 13h30min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36145 Nr: 840-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte exequente para manifestar, 

no prazo legal, quanto a avaliação realizada.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145025 Nr: 6469-77.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDO, GHDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, 

OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão do E. TJMT, anexa, expedindo o necessário.

Conceda-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

quanto à resposta à acusação apresentada.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se URGENTEMENTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 147-46.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 SENTENÇA

Vistos.

MARIA APARECIDA VENTURA BARBOSA propôs a presente ação de 

divórcio em face de ELISEU BARBOSA, ambos qualificado nos autos.

 Afirma que contraiu matrimônio com o réu em data de 09 de junho de 1990 

sob o regime de comunhão parcial de bens, possuindo 02 filhos, ambos 

maiores. Não possuem bens ou dívidas em comum.

Pede, ao final, pela decretação do divórcio.

Com a inicial vieram os documentos necessários.

O requerido foi citado por edital. Apresentou contestação por curador 

especial às págs. 65/67.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Após a Emenda Constitucional n. 66, de 2010, não se faz necessária a 

comprovação de lapso temporal de separação de fato para a decretação 

do divórcio entre as partes, motivo pelo qual tenho como desnecessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, pelo que procedo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do 

CPC/2015.

Entrementes, dispensada aludida audiência e o depoimento de 

testemunhas para comprovação de lapso temporal de separação, haja 

vista a nova redação conferida ao §6º, do artigo 226, da Constituição 

Federal, pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010, a procedência do 

pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial da presente ação, para o fim de 

DECRETAR o divórcio das partes, o que faço com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC.

 Face ao trabalho executado pela Dra. Elisângela Azeredo da Silva Alves – 

OABMT nº 1.670 e pelo Dr. Osmar Luiz Pretto, OAB/MT nº 20.696-O 

nomeado como CURADOR ESPECIAL, arbitro honorários advocatícios em 

favor no valor de 01 URH, para cada, devendo tal valor ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso.

 Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

instituição, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para registro no Cartório 

competente e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8613 Nr: 777-93.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SILES FERNANDES, REBECCA FERNANDES 

BARBOSA, TIAGO FLORES GRISOSTE BARBOSA, AMANDA FERNANDES 

BARBOSA, IZABELA FERNANDES BARBOSA, CLEONICE FLORES 

BARBOSA MIRANDA, JOÃO CLEONÍSIO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BASILIO TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FLORES BARBOSA - 

OAB:3.108, TIAGO FLORES CRISOSTE BARBOSA - OAB:MS/11.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Impulsiono o presente feito intimando a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16454 Nr: 1474-12.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

impugnação e, em consequência HOMOLOGO a importância de R$ 

81.413,03 (oitenta e um mil quatrocentos e treze reais e três centavos) 

relativos às verbas pretéritas e R$ 814,06 (oitocentos e quatorze reais e 

seis centavos) referentes aos honorários de sucumbência. Condeno a 

parte impugnada em custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da condenação por ter sucumbido na 

maioria dos pedidos [art. 85,§19 do CPC] sobrestada a sua cobrança por 

até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, §3º, CPC. 

Não havendo recurso voluntário do presente decisum, proceda-se 

conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Oficie-se a autoridade responsável 

pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento dos 

honorários de sucumbência no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. [art. 535, §3º, II, CPC]. Após, NÃO 

HAVENDO RENÚNCIA quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício 

requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que se 

proceda ao pagamento por meio de precatório referente às verbas 

a t r a s a d a s  d a  p a r t e  e x e q u e n t e .  [ a r t .  5 3 5 ,  § 3 º ,  I , 

CPC].Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37220 Nr: 1919-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAURICIO AUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO AUDE - OAB:4.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do exequente e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, através do sistema 

SERASAJUD.iii - Expeça-se certidão para os fins do artigo 517 do Código 

de Processo Civil a qual deverá ser entregue ao advogado da parte 

e x e q u e n t e  p a r a  p r o v i d e n c i a r  o 

protesto.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 23 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39739 Nr: 753-16.2012.811.0046
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA SUELY RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJES - ASSOCIAÇAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11890-B

 Ante o exposto, DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca 

das informações fiscais da (o) executada (o). Outrossim, DETERMINO a 

tramitação do presente feito sob o pálio do segredo de justiça com fulcro 

no art. 189, III, CPC c/c art. 477, CNGC/MT.Faça constar anotação no 

sistema Apolo, bem como na capa dos autos acerca da tramitação sob 

segredo de justiça. IV – Indicação de bens pelo devedor.Considerando 

que já foram efetuadas tentativas pelo credor na busca de bens do 

devedor passíveis de penhora, tenho que tal requerimento consistente na 

intimação do devedor para o fim de indicar bens passíveis de penhora é 

medida que se impõe. Neste sentido, dispõe o art. 774, CPC:Art. 774. 

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou 

omissiva do executado que:[...]V - intimado, não indica ao juiz quais são e 

onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem 

exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus. (grifos nossos).Intime-se o devedor por meio de seu 

advogado/pessoalmente para indicar em 10 (dez) dias bens passíveis de 

penhora.V- Derradeiramente, cumpra-se na integralidade a decisão de fls. 

146.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145468 Nr: 227-68.2020.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA TATIM - 

OAB:24.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 10, do CPC, determino que o requerente se manifeste 

no prazo de 10 (dez) dias sobre possível decadência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 3428-83.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPARA MARIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para que tenha ciência da liberação dos valores, consignando 

que, decorridos 05 (cinco) dias, após a publicação da presente intimação 

sem manifestação, será interpretada como satisfeita a obrigação, sendo 

posteriormente concluso para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 4015-66.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIA SOARES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para que tenha ciência da liberação dos valores, consignando 

que, decorridos 10(dez) dias, após a publicação da presente intimação 

sem manifestação, será interpretada como satisfeita a obrigação, sendo 

posteriormente concluso para extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38943 Nr: 3641-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. DE QUEIROZ & CIA LTDA-ME, ISAC 

MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Ante a inércia da advogada nomeada, revogo a nomeação de fl. 100 e 

NOMEIO a Dra. Bruna Worst, OAB nº 27.565 para defender os interesses 

dos executados, devendo ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação, bem como nos termos da decisão de fl. 95.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 2457-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SUMAUMA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREIA - 

OAB:MT/9.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Impulsiono o presente feito para nova publicação da decisão de fls. 145, 

em razão da não intimação do atual advogado da parte executada 

INTIMANDO a parte executada do inteiro teor da decisão abaixo transcrito, 

especialmente para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidir em multa e honorários advocatícios de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

 DECISÃO: "Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração que 

Agropecuaria Sumauma Eireli interpõe contra a sentença proferida à fl. 

132. À fl. 144, a exequente requereu o cumprimento de sentença. É a 

síntese do necessário. Fundamento e Decido. Conheço do recurso, vez 

que adequado e tempestivo. A pretensão do embargante prospera. 

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

contradição. Pois bem, no acordo entabulado entre as partes, há 

requerimento de expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel 

penhorado nos autos, servindo como garantia a exequente. Assim sendo, 

a cláusula contida no acordo vai de encontro à sentença homologatória, 

que determinou a desconstituição da penhora realizada nos autos, 

evidenciando-se a contradição. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e 

DOU PROVIMENTO para suprir a omissão suscitada e, para tanto, 

SUSPENDO a desconstituição da penhora realizada até o cumprimento 

integral do acordo. Ademais, tendo em vista o descumprimento do acordo 

por parte dos executados, determino: I - Retifique-se no Cartório 
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Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos autos, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513, e seguintes do CPC. II - Intimação dos executados, 

por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste 

e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com 

Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa e 

honorários advocatícios de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC. III - Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, 

certifique-se e, em havendo pedido de penhora on-line, com a atualização 

do valor devido, voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV - Transcorrido o prazo estipulado no item I, o executado terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). V - 

Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. VI - Intime-se a parte vencida para que 

proceda com o recolhimento das custas processuais em que fora 

condenado, caso tenha ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145434 Nr: 213-84.2020.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDI DIONE FREIRE CUNHA, MARCOS LUCAS 

GONÇALVES, LUCIANO CARDOSO GOUTARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TONY PABLO DE CASTRO 

CHAVES - OAB:2147/RO

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de DEIDI DIONE FREIRE CUNHA, 

MARCOS LUCAS GONÇALVES e LUCIANO CARDOSO GOUTARO, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Cumpra-se na 

íntegra a decisão retro.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 1868-09.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 VISTOS.

De proêmio, consigna informar a representante da exequente que, caso 

não concorde com decisão judicial, deve recorrer, e não ficar lançando 

ataques em petições nos autos.

 No mais, vistas ao Ministério Público, conforme anteriormente 

determinado.

 Cumpra-se com urgência.

 Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28046 Nr: 2089-94.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

Intime-se o exequente, por meio de seu patrono, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se quanto a continuidade do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35203 Nr: 3386-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIBRAN COM. DE BEBIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos à execução. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.C.Comodoro-MT, 28 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 1014-78.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ROCKENABACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, JULIANA PATRÍCIA 

ROCKENBACK - OAB:RO/8.404, RUBIA ANDRÉA BRAMBILA - 

OAB:RO/4.428, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - OAB:4461/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR MARTINS - OAB:RO - 

654/A

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para juntar aos 

autos o comprovante de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

05 (cinco) dias, tendo em vista que o despacho de fls. 261 lhe concedeu 

prazo para tanto, no entanto referido despacho não foi publicado no DJE 

na data devida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108277 Nr: 4596-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21474/O

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores nos 

autos, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 3631-45.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FERNANDES, JACIRA 
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HIDALGO LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte exequente para apresentar a 

guia correta do pagamento efetuado ao oficial de justiça Alysson Moreira 

Mtias, no valor de R$ 203,24, no prazo de 10 (dez) dias, pois a guia 

acostada ao processo consta no sistema como "não paga".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 1710-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLO RAMIRES FILHO, AGOSTINHO RAMIREZ 

TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS REIS, MILTON LAURO 

SCHMIDT, CAETANO ROTTILI, IRENE GRISOSTE BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGOSTINHO RAMIREZ TAVARES 

- OAB:46627/SP, MARINEUSA DE OLIVEIRA - OAB:23.952/O-MT, 

MARLON DOMINGOS RAMIRES - OAB:268.296/SP, VINICIUS NARDINI - 

OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Pois bem, no caso em questão a providência requerida [encaminhamento 

da matrícula do Cartório de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT para o 

Cartório de Imóveis de Comodoro] pelo exequente perpassa os limites da 

lide, bem como trata-se de matéria eminentemente administrativa. Ora, se 

discorda o credor quanto ao mencionado pelo Cartório de Imóveis de 

Pontes e Lacerda-MT deve pleitear o que entender de Direito junto ao juízo 

Corregedor dos cartórios de Pontes e Lacerda-MT. II – Do pedido de 

consulta de bens via Renajud.Indefiro, por ora, devendo o credor 

demonstrar que buscou administrativamente [por meio de requerimentos 

junto aos Departamentos Estaduais de Trânsito] localizar bem móveis 

passíveis de penhora.III – Do pedido de consulta de bens via Renajud e 

indisponibilidade dos bens do devedor por meio do CNIB.Indefiro, por ora, 

pois é a última ratio, devendo só ser utilizado quando os demais meios 

expropriatórios forem inócuos.IV – Da indicação de bens pelo 

devedor.Considerando que já foram efetuadas tentativas pelo credor na 

busca de bens do devedor passíveis de penhora, tenho que tal 

requerimento consistente na intimação do devedor para o fim de indicar 

bens passíveis de penhora é medida que se impõe. Neste sentido, dispõe 

o art. 774, CPC:Art. 774.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 3407-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Ante a inércia da advogada nomeada, revogo a nomeação de fl. 106 e 

NOMEIO a Dra. Bruna Worst, OAB nº 27.565 para defender os interesses 

do executado, devendo ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação, bem como para que, caso queira, apresente embargos em 

atendimento ao princípio do contraditório, no prazo de 30(trinta) dias.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35496 Nr: 191-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente, por meio de seu patrono para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a avaliação emitida pelo Oficial de 

Justiça, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61360 Nr: 3172-09.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESES CRUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS.

Para melhor deslinde do feito, determino o apensamento dos autos de 

código nº 4580-88.2019.811.0046 a este processo.

Às providências.

 Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61599 Nr: 3437-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO-4.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se se já houve o julgamento pelo Egrégio TJMT do recurso de 

apelação de fls. 89/89v.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63465 Nr: 1599-96.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

denúncia de fls. 39/40 e, em consequência, ABSOLVO o denunciado 

GERALDO NUNES, com fundamento no artigo 25, do Código Penal e artigo 

415, inciso IV, do Código de Processo Penal, por ter agido o indiciado em 

legítima defesa.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 27 de 

janeiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64470 Nr: 2636-61.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERA, MDFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO a impugnação à execução por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda.Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.C.Comodoro-MT, 28 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65540 Nr: 3715-75.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Maria 

Lucia Felipe da Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 615-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, RMRM, VDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SORAIA SEBBEN 

BRAZ COSTA - OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO

 Impulsiono o presente feito intimando a parte exequente para manifestar 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação a certidão negativa de 

fls. 64 vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16047 Nr: 1139-90.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ZATT TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para apresentar 

dados bancários para liberação dos valores dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98325 Nr: 128-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Expeça mandado de penhora dos bens imóveis apontados em ref. 59, 

bem como proceda com a respectiva avaliação de tal bem. Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, intime-se o cônjuge 

da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob o regime de 

separação total dos bens [art. 842, CPC].2) Cientifique-se o executado na 

ocasião que poderá este no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação 

da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que 

comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente 

[art. 847, CPC].3) Ademais, intime-se a (o) exequente para tomar as 

providências pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 

804 ambos do CPC.4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu 

advogado mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o 

fim de manifestar se tem interesse na adjudicação.5) Demonstrado 

interesse na adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao 

disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação 

quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as 

penas da lei.6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, 

resta desde já deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia 

lavrar o respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o 

fim de colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias.7) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no 

prazo de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser 

considerado. Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá 

acompanhar a diligência e disponibilizar os meios necessários para a 

efetivação da remoção dos bens que lhes serão entregues.8) Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias.Após, conclusos para 

ulteriores deliberações.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 29 de janeiro 

de 2020.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71087 Nr: 3510-12.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento de valores, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 
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requerente para que tenha ciência da liberação de valores, consignando 

que decorrido o prazo de 05 dias sem manifestação, será considerado 

satisfeita a obrigação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-52.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000020-52.2020.8.11.0046. REQUERENTE: ILMA SOARES BATISTA 

REQUERIDO: DOUGLAS MARQUES Vistos. Intime-se o patrono do autor 

para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

existência de erro material em seu requerimento de ID. 27831577. Caso a 

manifestação do autor seja no sentido de que houve erro material, 

certifique o trânsito em julgado da sentença. Caso a manifestação do autor 

seja em diverso (protocolou equivocadamente nestes autos o pedido), 

torno sem efeito a sentença lançada nos autos, devendo ser expedida 

nova citação e designação de audiência conciliatória. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 29 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010325-49.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIEL CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a diligência realizada junto ao INFOJUD, impulsiono o feito 

para intimar a parte exequente para manifestar-se, em cumprimento à 

decisão de ref. 27294260

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61014 Nr: 2817-96.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO REZENDE, MARIO MAZARIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO REZENDE, Cpf: 04509675909, 

Rg: 2438011-4, Filiação: Nadir Rezende, data de nascimento: 08/05/1981, 

brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 65 9929 7620 e atualmente em local incerto e não sabido MARIO 

MAZARIO SOARES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Tendo em vista o Acórdão de fls. 348/350, que 

determino que fosse procedida a fixação de pena nos moldes do artigo 28, 

da Lei 11.343/06, passo a fazê-la: Quanto ao réu Marcio Rezende, fixo-lhe 

a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) 

meses, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, a ser cumprida 

em estabelecimento destinado a recuperação de usuários e dependentes 

de drogas. No tocante ao réu Mario Mazario Soares, fixo-lhe a pena de 

prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, nos 

termos do artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em 

estabelecimento destinado a recuperação de usuários e dependentes de 

drogas. Transitada em julgado a condenação, lancem-se os nomes do 

réus no rol dos culpados, bem como expeça-se guia de execução 

definitiva de pena, a ser remetida ao juízo de execuções penais. Após o 

trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos 

dos condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que 

significa o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF/88, art. 15, inciso III). Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca de Comodoro/MT, para as anotações 

pertinentes. Intime-se os réus por edital da sentença. Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raquel Almeida 

Gonzalez, digitei.

Comodoro, 28 de janeiro de 2020

Raquel Almeida Gonzalez Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114696 Nr: 7257-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI GULARTE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, obedecidas as formalidades legais, foram constatadas 

as presenças conforme acima.

 A seguir, nos termos do artigo 81, da Lei nº 9.099/95, ante a presença do 

defensor da denunciada, foi dada a palavra para apresentar resposta, o 

qual se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz em defesa preliminar 

nega-se os fatos articulados na denúncia, informa ainda, que o mérito do 

processo será analisado em toda sua plenitude nas alegações finais.

 Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: Para o recebimento da denúncia é 

necessário a configuração de indícios suficientes de autoria e 

materialidade. Compulsando os autos verifico que os documentos 

constantes aos autos e os depoimentos já colhidos trazem indícios mais 

que suficientes de autoria e materialidade delitiva. Registro que nessa 

quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade. Assim, 

RECEBO A DENÚNCIA, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de ROSELI GULARTE CORREIA, prosseguindo o feito nos 

termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

Dada a palavra ao Promotor de Justiça, o mesmo manifestou-se: MM. Juiz, 

pugna pela decretação da revelia da denunciada ROSELI GULARTE 

CORREIA, pede deferimento.

Dada a palavra ao Advogado nomeado, o mesmo manifestou-se: MM. Juiz, 

nada a requerer.

DELIBERAÇÕES

Vistos.

De proêmio, ante a ausência do Defensor Público, nomeio para patrocinar 

a defesa do réu, o Dr. Lucas Alberto Tostes Correa, OAB/MT nº 23.071-B, 

sendo que os honorários serão arbitrados ao final.

Tendo em vista que a denunciada não manteve seu endereço atualizado 

nos autos, ante o não comparecimento a esta solenidade, consoante 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 46 , decreto sua revelia, nos 

termos do art. 367, do CPP.

Nessa senda, designo à audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de março de 2020 às 13h30m.

Requisite-se a presença dos policiais militares.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81533 Nr: 2925-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE REGISTRO DO 1º OFICIO, 

DALTON MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:45.769

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2925-97.2016.811.0010 - 81533

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA-MT

PARTE REQUERIDA: CARTORIO DE REGISTRO DO 1° OFÍCIO E DALTON 

MARTINI

INTIMANDO(A, S): SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, ADVOGADO OAB: 

9724-B JORGE LUIS ZANON, ADVOGADO OAB: 9975-A E CALIL 

MARQUES FAISSAL, ADVOGADO OAB: 17948/B.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: VISTOS EM CORREIÇÃO... Decido. O cancelamento da 

matrícula R 10.545, do Livro n.º 2-AJ, do Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca de Jaciara é medida que se impõe. Com efeito, a juíza 

diretora do foro, na condição de corregedora permanente dos Cartórios, 

possui competência precípua para “fiscalização” dos atos registrais e 

notariais, nos termos do art. 37, caput, da Lei nº 8.935/94, c/cart. 18, da 

Lei Estadual nº 6.964/97, verbis: “Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos 

notariais e de registro, mencionados nos arts. 6º a 13, será exercida pelo 

juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, 

sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer 

interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de 

notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos”. “Art. 18. A 

competência para fiscalização administrativa dos serviços notariais e de 

registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem prejuízo das 

atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, nos termos do Artigo 38 da 

Lei 8.935/94.” A regra é também estampada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral – Foro Extrajudicial, no seu artigo 8º, verbis: 

“Art.8º Art. 8º A competência para fiscalização administrativa dos 

Serviços Notariais e de Registro é do Juízo da Direção do Foro da 

Comarca (nominado Corregedor Permanente), sem prejuízo das 

atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como 

autoridade competente, nos termos do art. 38 da Lei nº 8.935/94”. Não 

obstante a disposição do artigo 292, da C.N.G.C., ao firmar a competência 

dos juízos cíveis para a anulação de registro público (matrículas), 

corroborado pelo art. 51, VI, da Lei Estadual nº 4.964/85 – COJE, é certo 

que diante de nulidade evidente do título, independentemente da análise de 

suposto título causal – hipótese dos autos – é evidente que a anulação do 

ato registral pode e deve ser decretada pelo juízo diretor do foro, com 

fundamento no art. 214, da LRP, verbis: “Art. 214. As nulidades de pleno 

direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de 

ação direta”. Como é cediço, no domínio registral imobiliário podem existir 

basicamente dois tipos de nulidades: a) nulidade formal, em relação 

próprio registro; b) nulidade do título causal, que dá ensejo à nulidade da 

matrícula respectiva, em consequência da invalidação do título que lhe 

serviu de base. Diante da primeira hipótese, configurada nestes autos, a 

juíza diretora do foro – no exercício de sua função correicional 

permanente dos cartórios – com fundamento no art. 214, da LRP, pode e 

deve reconhecer a nulidade do título, “independentemente de ação direta”, 

pois se trata de vício de ordem formal, extrínseca, e, por isso, suscetível 

de ser declarada diretamente em processo administrativo. Assim, restando 

demonstrado pelos documentos acostados às fls. 111/114, 125/132 e 

139/140 que as informações e documentos mencionados na matrícula 

10.545 se referem à imóveis distintos, e que a área na realidade se 

localiza no município de Juscimeira/MT, o cancelamento da matrícula 

pleiteada na inicial é medida que se impõe. Pelo exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, e na LRP, DECLARO A NULIDADE da matrícula nº 10.545, Livro n.º 

2-AJ, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Jaciara, em 

razão da nulidade existente na referida matrícula, conforme fartamente 

comprovada nos autos e, ainda, ante a inexistência de prejuízo a 

terceiros, tendo em vista que os proprietários do imóvel seriam os únicos 

prejudicados, tendo eles também pleiteado o cancelamento da matricula 

(fls. 100/101). Via de consequência, extingo o processo com resolução do 

mérito, determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento com 

baixa na distribuição. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara-MT, 30 de setembro de 2019. Laura Dorilêo Cândido-Juíza de 

Direito e Diretora do Foro

Jaciara - MT, 29 de janeiro de 2020.

Cátia Cirlene Bihain

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003138-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIO E LEONELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001717-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001717-05.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Primeiramente, 

retifique a distribuição do presente procedimento, pois se trata de 

expediente de busca e apreensão nos termos do artigo 3º, § 12º, da DL nº 

911/69. Além disso, considerando que a decisão que concedeu a liminar 

data de 06/12/2017, oficie-se o juízo do feito principal para que seja 
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certificado acerca da validade da ordem de busca e apreensão. Após, 

diante do preenchimento dos requisitos preconizados no artigo 3º, § 12º, 

do DL nº 911/69, acostando cópia da petição inicial e da decisão que 

deferiu a medida liminar de busca e apreensão e uma vez justificada a 

urgência da presente medida, expeça-se mandado de busca e apreensão 

do seguinte bem: FIAT STRADA WORKING, ANO 2015/2015, COR 

BRANCA, PLACA QBF-9204, RENAVAM 1047564588 e CHASSI 

9BD57814UF7955814. O bem pode ser localizado na Avenida Principal, nº 

253, Distrito de Selma, Jaciara/MT, depositando-o com a parte requerente, 

podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial, 

ficando, desde já, deferido o uso de força policial e/ou de arrombamento, 

se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo 

Sr.(a) Oficial(a) de justiça. Ressalto que os atos de intimação e citação 

deverão ser praticados na ação de busca e apreensão, uma vez que o 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este juízo autorização apenas 

para realização da apreensão dos bens. Ademais, defiro os benefícios 

previstos no artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Sirva a 

presente decisão como mandado de busca e apreensão. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência expedindo o necessário. Jaciara/MT, 30 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000972-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

J. B. PEREIRA - MOVEIS - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 1000972-76.2019.8.11.0010 Valor da 

causa: R$ 121.914,56 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: UNIÃO FEDERAL Endereço: AV. 

GABRIEL MULLER, 741, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO 

PASSIVO: Nome: J. B. PEREIRA - MOVEIS - EPP Endereço: CAICARA, 

3661, VILA PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JOAO 

BATISTA PEREIRA Endereço: RUA CAIÇARA, 3661, VILA PLANALTO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO AUTOS 

Nº. 1000972-76.2019.8.11.0010 TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADOS: J. B. PEREIRA MÓVEIS – 

EPP E JOÃO BATISTA PEREIRA Pelo presente, faz saber a todos, que 

será(ão) levado(s) à arrematação em primeiro e segundo leilões, o(s) 

bem(ns) de propriedade do Executado CONTAINER SERVIÇOS DE 

LOCAÇÕES LTDA, na seguinte forma: PRIMEIRO LEILÃO: Dia 19 de março 

de 2020, a partir das 13:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação. 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 19 de março de 2020, a partir das 14:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) da última avaliação 

atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC) ou 80% (oitenta por cento) 

do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (art. 

896 do CPC). LOCAL: Fórum, sito a Avenida Zé de Bia, s/nº., Jardim 

Aeroporto II, Jaciara/MT, e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br. BEM(NS): 01 (um) Lote de terreno urbano, 

sob o nº. 23 da Quadra nº. 151, medindo 10,00 metros de frente para a 

Rua Caiçara, por 50,00 metros da frente aos fundos, confrontando de um 

lado com o Lote nº. 22; de outro lado com o Lote nº. 24; e pelos fundos 

com o Lote nº. 08, perfazendo uma área de 500,00m². Benfeitorias: 05 

(cinco) Repartições, sendo: 04 (quatro) Pequinas e 01 (uma) grande, em 

forma de Box, feitas de alvenaria, frente abertas, cobertura com telhas 

Eternit, piso: contra-piso, paredes revestidas somente no chapisco, que 

estão sendo utilizadas para depósitos de materiais para construção, 

medindo aproximadamente 130,00m² de área construída, que se 

encontram em bom estadeo de conservação. A frente do imóvel é cercada 

com muro de alvenaria, constando portão de ferro, que se encontram em 

bom estado de conservação e funcionamento; tendo uma lateral e os 

fundos, dividindo com paredes da mesma construção acima descrita, a 

outra lateral divide com a parede de um barrracão. Este imóvel faz parte 

de uma área de maior porção, onde contém outros imóveis cercados com 

muros de alvenaria, que se encontram em com estado de conservação. 

Imóvel matriculado sob o nº. 11.674 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Jaciara/MT. AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais), em 05 de julho de 2017. *A avaliação poderá ser atualizada até a 

data do Leilão. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 129.315,61 (cento e vinte e 

nove mil, trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos), em janeiro 

de 2020. DEPOSITÁRIO: JOÃO BATISTA PEREIRA, Rua Caiçara, nº. 3.389, 

Planalto e/ou Rua Jurucê, nº. 2.607, Centro, ambos em Jaciara/MT. VALOR 

DA DÍVIDA: R$ 121.914,56 (cento e vinte e um mil, novecentos e quatorze 

reais e cinquenta e seis centavos), em abril de 2019. ÔNUS: Eventuais 

constantes na matrícula imobiliária. LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013. LEILÃO NAS 

MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar 

dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora 

mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances 

oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 

insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de 

internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 

software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado 

assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não 

sendo cabível qualquer reclamação posterior. FORMAS DE PAGAMENTO: 

O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a 

caução em favor do exequente (artigo 897 do Código de Processo 

Civil/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso. Caberá aos Leiloeiros controlar a 

integralização do pagamento. Com base no artigo 895 do Código de 

Processo Civil/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da 

arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do lanço à vista e 

75% restante do referido valor dividido em até 30 parcelas, corrigidas pela 

Taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria e de forma 

vinculada à execução. O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1o, artigo 895 do CPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma 

de garantia da execução, até o pagamento da última parcela. A 

arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando 

da carta, de forma que será resolvida no caso de inadimplemento de 

qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade do executado ou 

terceiro garantidor. No caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da 

execução. COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação, 

remição e acordo, o valor devido será de 2% (dois por cento) da avaliação 

a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos acordantes de forma 

rateada, acaso não diposito diversamente no acordo. Na eventualidade de 

ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado 

ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 

tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que 

ofertou. Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a VENDA 

DIRETA DO BEM, observando-se as regras gerais e específicas já 

fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para 

os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

(seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois 

de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a 

inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta; e) a venda direta de imóveis poderá 
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ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto. Restando inviabilizada a venda 

direta dos bens, propostas de compra por valores inferiores a esses 

balizamentos poderão ser submetidas à apreciação judicial para 

provimento específico. Depois de efetuado o depósito ou prestadas as 

garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão 

do leiloeiro e das demais despesas da execução, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado de imissão na posse, no caso de bens móveis juntamente com a 

ordem de entrega ou a carta de arrematação se bem imóvel, nos termos 

do artigo 901, §1º, do Código de Processo Civil/2015. INTIMAÇÃO: Ficam 

desde logo intimados os executados J. B. PEREIRA MÓVEIS – EPP E JOÃO 

BATISTA PEREIRA e seu cônjuge se casado for, a prorietária CONTAINER 

SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA na pessoa de seu Representante Legal; 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000088-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (REQUERIDO)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Feita a avaliação, intimem-se as partes para 

manifestarem, com prazo de 15 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002943-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NELSON JOSE NEVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GLEUSSON ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

HERASMO MENEZES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO TREMARIN OAB - SC25487 (ADVOGADO(A))

JEOVA MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG128670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

GLEIDSON ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAIDIA ALVES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFFO MENEZES NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002943-96.2019.8.11.0010. 

INVENTARIANTE: NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES INVENTARIADO: 

ESPÓLIO DE NELSON JOSE NEVES Vistos etc. O autor comparece aos 

autos à ID. 28313848 informando que houve um equívoco da Oficiala de 

Justiça, uma vez que não existe resistência a à ser ocupada no imóvel 

denominado Fazenda Perdigão. Comparece, ainda, ao id. 28575272, 

requerendo o cumprimento da missiva, eis que não há resistência para 

cumprimento do ato, não necessitando, assim, a Oficiala de Justiça, de 

reforço policial. Desta forma, considerando as informações do autor, 

desentranhe-se o mandado para cumprimento, devendo a Sra. Oficiala 

cumprir o ato, e caso verifique a necessidade de reforço policial, o que 

deverá ser certificado, fica autorizado desde já, o uso de reforço policial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, 

FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA POHL 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos Fernandes - 

OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - O, RODRIGO 

ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 
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OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos, etc.

Ciente das prestações de contas acostadas à ref. 470/471 e 476.

Defiro o pedido de ref. 472, devendo o inventariante, atento ao saldo 

positivo nas contas bancárias de titularidade do “de cujus”, proceder à 

transferência da segunda parcela de seus honorários, no valor de R$ 

25.000,00(vinte e cinco mil reais) para a sua conta bancária, que deverá 

ser informada neste juízo, prestando contas e colacionando no esboço de 

partilha como passivo pertencente ao acervo patrimonial do autor da 

herança.

Defiro também a liberação do valor de R$ 2.509,57 (dois mil, quinhentos e 

nove reais e cinquenta e sete centavos), visando o pagamento relativo à 

despesa de contratação do caseiro para a lida do gado, manutenção e 

guarda de bens que se encontram no imóvel denominado “Fazenda 

Alegria” e honorários contábeis, devendo o inventariante prestar contas 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias (ref. 473).

 Em relação à manifestação do inventariante à ref. 474, determino a 

intimação dos herdeiros que formularam o pedido de ref. 440 para que, no 

prazo de 15 dias, juntem aos autos o projeto de instalações elétricas, bem 

como 03 orçamentos formulados por profissionais capacitados, a fim de 

que sejam tomadas as medidas de preservação da parte elétrica 

necessária do imóvel situado à Rua Matilde Bento de Andrade, 124, bairro 

Jardim Pindorama – Rondonópolis/MT.

Aportando aos autos o projeto e os orçamentos, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 2818-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista a extinção do feito ante a renúncia do crédito (ref. 150), 

defiro o pedido formulado pelo credor à ref. 165 e determino a baixa da 

restrição de circulação do veículo Placa NFS4277, Ano Fabricação/Modelo 

2 0 0 5 / 2 0 0 6 ,  C h a s s i  9 3 P B 1 2 E 3 P 6 C 0 1 6 8 0 5  M a r c a / M o d e l o 

MARCOPOLO/VOLARE W8 no sistema Renajud (ref. 107).

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 28 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95979 Nr: 4197-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RAINHA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA 

FERREIRA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: VALDETE RAINHA DA CRUZ, brasileira, viúva, 

doméstica, portadora do RG nº. 0648026-8 SSP/MT e CPF nº. 

453.586.991-04, residente e domiciliada na Rua das Margaridas, nº. 403, 

Bairro Jardim Aurora em Jaciara - MT AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA, inscrita 

no CNPJ n° 03.467.834/0001-08, com sede Jaciara - MT,: na pessoa de 

seus representantes: MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, residente e 

domiciliado na Avenida Piracicaba, n° 1120, Centro em Jaciara – MT; 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, residente e domiciliado na Rua Caiçara, n° 

620, São Sebastião em Jaciara – MT; SILAS TÉRCIO FERRIRA, residente e 

domiciliado na Rua Dante Mostardi, n° 20, Campinas – SP; VERA LÚCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na Rua Piqueti, n° 1164, 

Nova Campinas em Campinas – SP; MARCOS ANTÔNIO FERREIRA, 

residente e domiciliado na Rua Salvador Mendonça, n° 124, São Paulo – 

SP; SILMARA FERREIRA DE CASTRO, residente e domiciliada na Rua 

Elizário Pires Camargo, n° 109, Jardim Chapadão em Campinas – SP; 

CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, residente e domiciliada Rua Celso Egídio 

Souza Santos, n° 319, Jardim Chapadão em Campinas – SP; MILTON 

FERREIRA JÚNIOR, residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira 

Sobrinho, n° 2125, Centro em Jaciara – MT; MÁRCIO RUIZ FERREIRA, 

residente e domiciliado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, n° 2121, 

Centro em Jaciara – MT; SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATOS, residente 

e domiciliada na Rua Timbira, n° 909, São Sebastião em Jaciara – MT; 

VÂNIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, residente e domiciliada na Rua J3, 

Quadra 15, casa 07, Parque Cuiabá em Cuiabá – MT e CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, residente e domiciliado na Rua Itanhaém, n° 222, Jardim Apolo 

em são José dos Campos – SP; E dos seguintes confinantes: DENANINO 

LOPES DE JESUS, brasileiro, solteiro, radialista, portador do RG nº 

5282714 e CPF nº 568.199.271-34, residente e domiciliado na Rua 

Begonia, nº 789, Bairro Planalto em Jaciara-MT, telefone (66) 99724-9903. 

(confrontante ao lado esquerdo); FABIO COTRIN ALVES, brasileiro, 

divorciado, vigilante, portador do RG nº 13933850 e CPF nº 

941.918.241-04, residente e domiciliado na Rua Jurucê, s/nº, Bairro 

Planalto em Jaciara-MT, telefone (66) 99652-1961. (confrontante ao 

fundo); OLANY BARBOSA FARIA DE SANTANA, brasileira, casada, 

recepcionista, portadora do RG nº 1365506-0 e CPF nº 006.191.401-58, 

residente e domiciliada na Rua Begonia, nº 769, Bairro Planalto em 

Jaciara-MT, telefone (66) 3461-1305. (confrontante ao lado direito); - DA 

INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA 

Preambularmente, a parte Autora informa não possuir endereço eletrônico, 

destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do § 3º do art. 319 do 

Código de Processo Civil. DOS FATO A requerente, há mais de 20 anos, 

tem a posse de um terreno identificado como Lote 10, quadra 169, Bairro 

Planalto, com área de 405.00 m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), 

situado na Rua Begonia, nº 779, Bairro Planalto em Jaciara - MT, de 

propriedade da requerida conforme matrícula e planta anexo. Referida 

posse é exercida de forma ininterrupta, mansa/pacífica (eis que jamais 

recebeu qualquer oposição/notificação por parte da proprietária e/ou 

terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietária 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a 

declaração da propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a 

fim de regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu 

domínio em favor de sua proprietária de fato e de direito. DO DIREITO Da 

possibilidade de usucapir A usucapião é uma das formas originárias de 

aquisição da propriedade imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 

1.238 a 1.244 do CC/02 e dispositivos correlatos na legislação esparsa. 

Nas palavras do insuperável PONTES DE MIRANDA DOS PEDIDOS Diante o 

exposto, requer: a) Sejam concedidos à requerente os Benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A 

complementação da qualificação da parte ré, nos termos do artigo 319, §

§1° a 3° do CPC; c) A citação da COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL 

E AGRICOLA CIPA LTDA, na pessoa de seus representantes: MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, PAULO BONAFÉ FERREIRA, SILAS TÉRCIO 

FERRIRA, VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTÔNIO 

FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, CLEONICE BONAFÉ 

FERREIRA, MILTON FERREIRA JÚNIOR, MÁRCIO RUIZ FERREIRA, SÔNIA 
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FERREIRA VALVERDE MATOS, VÂNIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA e CÉLIA 

RUIZ FERREIRA, para que conteste o direito postulado sub judice pela 

requerente; d) A citação da confinante, nos endereços indicados no 

preâmbulo desta peça, para que, desejando, e nos termos do art. 942 do 

CPC, contestem o direito postulado sub judice pela requerente; e) A 

citação por edital de todos os eventuais interessados neste feito, nos 

moldes do mesmo art. 942 do CPC, para que desejando se manifestem 

observado o prazo editalício previsto no art. 232, IV do CPC; f) A 

intimação, por via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para que 

manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do art. 943 do CPC; 

g) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do CPC, intervenha 

nos atos deste feito; h) Seja, ao final, julgado procedente o pedido, 

reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade do imóvel litigioso 

através da usucapião extraordinária pela requerente; i) Seja expedido o 

competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na matrícula do imóvel 

usucapiendo; j Brasil, Agência nº 3834-2, conta corrente nº 1041.050-3. k) 

Sejam as intimações relativas a este feito realizadas pessoalmente e 

endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

NÚCLEO DE JACIARA, tal como previsto pela Lei Complementar 80/94 e 

pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. Protesta provar o alegado por 

todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente prova 

documental e pericial. Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede Deferimento. Jaciara/MT, 

12 de junho de 2017. DENIS THOMAZ RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a emenda à inicial de ref. 109, e 

determino a retificação polo passivo da demanda, devendo constar o 

Espólio de Joanna da Costa Ferreira, excluindo-se os demais 

requeridos.Assim, retifique-se a capa dos autos.Em seguida, cite-se a 

parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Decorrido o prazo 

sem comparecimento da requerida, nomeio o núcleo criminal da Defensoria 

Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do CPC, devendo ser esta intimada a apresentar as respectivas 

defesas..Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 13 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 28 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80299 Nr: 2320-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdSF, MEPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 1487-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Por todo o exposto, forte no artigo 678 do CPC, INDEFIRO a medida liminar 

pleiteada, pois, ausentes os requisitos autorizadores da 

concessão.Contudo, pelo poder geral de cautela, deixo apenas de realizar 

eventuais atos expropriatórios no bem penhorado, até que seja dirima a 

questão, devendo prosseguir normalmente a execução.Cite-se o 

embargado na pessoa de seu procurador (artigo 677, §3º do CPC), para 

contestar, em 15 (quinze) dias (Art. 679, CPC), consignando-se que, não 

sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pelo embargante (Art. 344, CPC).Translade-se cópia da 

presente decisão para os autos das ações de execução em 

apenso.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99526 Nr: 5854-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRANI MARIO LOTTICI, DENISE TEREZINHA 

FLESSAK LOTTICI, IRANI MARIO LOTTICI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RENATO ESTEVÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos e etc.

Atenta ao petitório de ref. 80, intimem-se os sucessores para que, no 

prazo de 15 dias, juntem a certidão de óbito do exequente, devendo 

informar se existem outros herdeiros, bem como acerca da eventual 

abertura de inventário.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99094 Nr: 5687-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA VITOR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO MARCELINO, INÊS 

MARCELINO, LEILA FRANCISCA MARCELINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 12138-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN LAYSON MOFORTE, MARIA ROSA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Vistos, etc.
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Inicialmente, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens (ref. 212/213), 

pois a providência só se justifica ante o esgotamento de todas as vias 

possíveis de localização de bens dos executados, o que não foi 

demonstrado pela exequente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL 

NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). A CNIB - Central 

Nacional de Indisponibilidade - é ferramenta integrativa que está disponível 

ao Poder Judiciário, conforme disposição do Provimento n. 39/2014 da 

Corregedoria Nacional de Justiça. E, embora seja um sistema amplamente 

utilizado na busca da satisfação de créditos fiscais, pela concreção do 

art. 185-A, CTN, o sistema CNIB não é de uso exclusivo. Assim, esgotadas 

as vias administrativas e ordinárias para fins de localização de bens, 

mostra-se razoável a comunicação de indisponibilidade dos bens do 

devedor à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), fazendo 

constar o respectivo registro. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081294787, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado 

em: 30-07-2019).

Em relação ao pedido de expedição de ofícios ao Denatran e outros 

órgãos, consigna-se que não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual 

modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET, PROCOB ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“O juízo não está obrigado a ficar diligenciando indefinidamente junto a 

instituições financeiras, em busca de recursos sob depósito que possam 

ser utilizados para garantia processual do débito. II- Sem uma indicação 

concreta do exequente no sentido da existência de algum recurso novo 

sob depósito, a reiteração não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 

2009.02.01.013762-1 – Relª Lana Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 298).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMA INFOJUD. PESQUISA. 1 A intervenção 

judicial, mediante a expedição de ofícios e consultas ao sistema INFOJUD 

somente se justifica em caráter excepcional, "quando esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora", o que não restou 

demonstrado no caso dos autos. (Cf.STJ - Resp 953286/SP, 1ª Turma, 

Min. José Delgado, DJ 08/11/2007.) 2. Na hipótese dos autos, 

comprovou-se que foram esgotados todos os meios para localizar bens 

passíveis de penhora. 3. Agravo regimental provido.” (AGA 

0025119-70.2015.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016) (grifo 

nosso).

Portanto, indefiro o pedido de busca de bens via, mormente porque a 

exequente comparece aos autos sem que ao menos tenha comprovado 

que realizou busca no intuito de localização de bens dos devedores.

Assim, DETERMINO a intimação da parte credora para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome 

do executado, ou comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3918 Nr: 106-96.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PLANALTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2016-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFECL(BP, TCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente eventual comprovante da venda dos bens descritos à ref. 60 

ou indique sua localização, sob pena de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89464 Nr: 1094-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VINÍCIUS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1839 Nr: 799-07.1998.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, rejeito a alegada fraude 

à execução.E, em termos de prosseguimento, determino a intimação do 

exequente para que se manifeste nos autos, indicando bens do executado 

que sejam passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

s u s p e n s ã o . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Jaciara/MT, 29 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93672 Nr: 3168-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON ASSIS LIMA, Paula Pugliesi Assis Lima, 

SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART, Vanuza dos Santos Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ADEMAR CANEDO MARTINS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

OAB:17240
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Procurador Federal - OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Cuiabá - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21022 Nr: 2648-33.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LOPES POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:

Data da Primeira Praça/Leilão:

Horário da Primeira Praça/Leilão:

Data da Segunda Praça/Leilão:

Horário da Segunda Praça/Leilão:

Descrição dos Bens:

Local onde se encontram os bens:

Valor Total da Avaliação:

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000325-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERNANDES DE BRITO GOMES (AUTOR(A))

NIVALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DA COSTA FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANETE RODRIGUES GOMES (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLEMILDA DOS SANTOS PAIXAO (CONFINANTES)

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE ___ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000325-81.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

APARECIDA FERNANDES DE BRITO GOMES Endereço: RUA ITAUNA, N 

989, SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: NIVALDO 

PEREIRA DE SOUZA Endereço: RUA TAPUIAS, N 989, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: ESPOLIO DE 

JOANNA DA COSTA FERREIRA residente e domiciliado em lugar incerto e 

não sabido; FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO ESPOLIO DE 

JOANNA DA COSTA FERREIRA acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, 

há 25 anos, têm a posse do terreno identificado como: Lote 21 Quadra 

228, Bairro Santo Antônio, com área de 447.87 m² (quatrocentos e 

quarenta e sete metros quadrados e oitenta e sete centímetros 

quadrados), situado na Rua Itauna, s/n°, Bairro Santo Antônio em 

Jaciara-MT. é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que 

jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte da proprietária 

e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. DECISÃO: Defiro o benefício processual da 

gratuidade de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) 

em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 

247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se 

o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º).Por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os 

eventuais interessados (CPC, art. 259, inciso I).Por via postal, intimem-se 

para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda 

Pública da União, do Estado e do Município.Aos citados e intimados por 

edital nomeio como curador especial o núcleo criminal da Defensoria 

Pública.Intime(m)-se para apresentar contestação. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 8 de julho de 2019. LUZIA CAROLINE DE 

LUCENA BATISTA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000116-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIARA DOS SANTOS SAMPAIO (AUTOR(A))

JACQUES MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DE FRANCA (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

estado de mato grosso (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000116-15.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

JACQUES MARQUES Endereço: RUA IRAPURU, N542, SANTA LUZIA, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JUCIARA DOS SANTOS SAMPAIO 

Endereço: RUA IRAPURU, N542, SANTA LUZIA, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 POLO PASSIVO: Nome: BRUNO JOSE DE FRANCA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, há mais de 10 anos, tem a posse de 

um terreno identificado como Lote 22, quadra 127, do Loteamento Urbano 

Santa Luzia, com área de 287.50 m² (duzentos e oitenta e sete ponto 

cinqueta metros quadrados), Rua Irapuru, nº 542, Bairro Santa Luzia, em 

Jaciara - MT, de propriedade da requerida conforme matrícula e planta 

anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa/pacífica 

(eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte do 

proprietário e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de 

proprietária (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e 

notória, e durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes 

inerentes ao omínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, 

imperiosa se faz a declaração da propriedade da requerente sobre o 

imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação registral dos mesmos 

e consolidar seu domínio em favor de sua proprietária de fato e de direito 

DECISÃO: Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e sua emenda.Defiro o benefício processual da gratuidade 

de justiça com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, Art. 247).Citem-se 

pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da 

presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em 

que tal citação é dispensada (CPC, Art. 246, §3º). Por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, cite(m)-se o(s) réu(s) em lugar incerto e os eventuais 

interessados (CPC, art. 259, inciso I). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 11 de julho de 2019. LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000081-21.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL BATISTA DE JESUS (INVENTARIANTE)

M. B. P. D. J. (REQUERENTE)

MARIELLY PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ELAUANE BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

ERISLAINE BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA BASILIO DE JESUS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000081-21.2020.8.11.0010 Vistos, etc. O 

arrolamento é forma simplificada de inventário-partilha, através da redução 

e simplificação de atos procedimentais. O critério para admissão do 

arrolamento sumaríssimo no atual código é de que o valor dos bens do 

espólio seja igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, pouco 

importando que existam incapazes interessados no inventário ou que os 

herdeiros não estejam de acordo com a partilha apresentada pelo(a) 

inventariante. Analisando-se a via eleita, constata-se que o pedido inicial 

foi formulado nos termos do procedimento previsto no art. 664 do CPC, 

que trata do arrolamento sumaríssimo de bens dos espólios. Destaca-se 

que a adoção do rito do arrolamento sumaríssimo é de natureza cogente. 

Nesse sentido, desfilam dos denodados Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: Arrolamento Sumaríssimo. Cabe arrolamento 

sumaríssimo quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a mil 

salários mínimos. O arrolamento sumaríssimo pode ser realizado ainda que 

exista interesse de incapazes, desde que haja a concordância das partes 

e do Ministério Público (art. 665, CPC). O que interessa para que caiba o 

arrolamento de que trata o art. 664, CPC, é o valor dos bens do espólio. 

Nenhuma influência tem o valor da herança. O que interessa é o valor dos 

bens do espólio. Pouco importa que existam incapazes interessados no 

inventário ou que os herdeiros não estejam de acordo com a partilha 

apresentada pelo inventariante. O arrolamento sumaríssimo é obrigatório.” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 757). Diante da certidão de óbito anexada, declaro 

aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de Zelia Basilio de 

Jesus, pelo rito sumaríssimo do arrolamento, e nomeio como inventariante 

Eliel Batista de Jesus, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (CPC, Art. 660). Intime-se a inventariante para que junte aos 

autos prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas 

rendas, na inteligência do §5º, do art. 664, do CPC, havendo de ser 

observado o §4º do mesmo artigo, bem como o plano de partilha, tudo no 

prazo de 30 (trinta) dias. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 
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do CPC. Por fim, indefiro o pedido de expedição de alvará para 

recebimento de verbas rescisórias, considerando que em regra o valor 

deverá ser depositado em conta do de cujus, apurado pelo inventariante e 

incluído no plano de partilha. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001915-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUROTEC INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA TELINE OAB - SP280351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ANTONIO DOS SANTOS FILHO - ME (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001915-30.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos diante do pedido de buscas sistêmicas para localização 

do endereço da parte requerida (id. 28221102). Pois bem. Considerando 

as tentativas frustradas de localização da requerida e diligência realizada 

pela requerente e, a fim de conferir celeridade na prestação de serviços 

pelo Poder Judiciário, defiro o pedido formulado. Sendo assim, os autos 

permanecerão no Gabinete até que se efetue a busca dos possíveis 

endereços do devedor ( CNPJ sob o n. 23.981.280/0001-61 e CPF 

066.829.724-74) pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Sendo positiva a 

diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial. Restando todas as 

diligências infrutíferas, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000695-60.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Ana Maria Lemes da Silva contra Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi 

recebida ao id. 19064350. Citada via sistema, a autarquia ofereceu 

contestação ao id. 20820280 contrapondo-se à pretensão autoral. A 

autora impugnou a peça defensiva ao id. 22331798 rebatendo as teses 

defensivas e ratificando os argumentos de sua pretensão. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. Decido. Prima facie, denota-se 

que a questão prévia arguida está prejudicada, pois a requerente pediu a 

concessão do benefício a partir do requerimento administrativo, o qual foi 

apresentado em 13/08/2018, de sorte que todas as parcelas pretéritas se 

encontram dentro do interregno de cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da demanda. Desta forma, afasto a questão prejudicial arguida. Nos 

termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a 

sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito à serem 

analisadas. Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto 

controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora. Assim, defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 2020 às 13h30min. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENICE CALOU LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000953-70.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de pensão por morte proposta por Maria Lenice Calou 

Lopes contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente 

qualificados na inicial. O recebimento da petição inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 19940948. O INSS foi citado pelo sistema e 

ofereceu contestação ao id. 20779007, ocasião em que arguiu a 

prejudicial de mérito de prescrição e contrapôs-se à pretensão autoral. A 

requerente impugnou a contestação ao id. 21516268 rebatendo as teses 

defensivas e ratificando os argumentos de sua pretensão. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. De plano é possível denotar que a 

questão prévia arguida pela autarquia requerida encontra-se prejudicada, 

considerando que a requerente pretende receber o benefício de pensão 

por morte desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER), 

em 03/09/2018, de sorte que todas as parcelas pretéritas se encontram 

dentro do interregno de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 

Aliás, mesmo que eventualmente considerada a data do óbito como termo 

inicial para recebimento do benefício, esta se deu em 20/07/2018 (id. 

19924814) e, portanto, também não se vislumbra o transcurso do prazo 

quinquenal. Desta forma, afasto a questão prejudicial arguida. 

Prosseguindo, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. Partes legítimas e bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido os requisitos legais do benefício 

previdenciário em tela, quais sejam: a) qualidade de dependente da autora 

em face do segurado. Analisando detidamente os autos, verifico a 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da 

convivência da requerente com o de cujus, ratificando, assim, sua 

dependência econômica. Desta forma, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de março de 2020, às 16h. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Além disso, intime-se a 

requerente para acostar os documentos pessoais dos filhos do extinto no 

prazo de 15 (quinze) dias, considerando que a certidão de óbito do de 

cujus indica que deixou dois descendentes. Por fim, expeça-se ofício ao 

INSS solicitando a remessa das informações constantes no CNIS do 

extinto Claudecy Gomes Cardoso, CPF nº 786.635.551-72, no prazo de 15 

(quinze) dias, considerando que os documentos anexos a contestação 

pertencem a Francisco de Assis de Oliveira, pessoa alheia à relação 

processual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000716-36.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada por José 

Carneiro dos Santos contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida 

ao id. 19165317. Citada via sistema, a autarquia ofereceu contestação ao 

id. 20822734 arguindo a prejudicial de mérito da prescrição e 

contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a peça defensiva 

ao id. 21278602 rebatendo as teses defensivas e ratificando os 

argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Decido. Preliminar de prescrição: O prazo prescricional 

para a presente demanda é quinquenal, aplicando-se o artigo 103, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 que cito: Art. 103. O prazo de 

decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a 

revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação 

de benefício, do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de 

revisão de benefício é de dez anos, contado: [...] Parágrafo único. 

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Ainda cito o seguinte julgado do egrégio Tribunal Federal da 1ª Região 

- TRF-1: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO 

DA ESPECIALIDADE. BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

DEFERIMENTO. 1. Tratando-se de benefício previdenciário, incidem as 

regras especiais do art. 103, caput e parágrafo único, da Lei 8.213/91, e 

não as regras gerais de prescrição a favor da Fazenda Pública (Decreto 

20.910/32), não havendo que se falar em prescrição do direito ao 

benefício previdenciário. Critério da especialidade. 2. Nos termos do art. 

103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - sem prejuízo da aludida 

decadência que alcança o fundo de direito -, "prescreve em cinco anos, a 

contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 

haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 

devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e 

ausentes, na forma do Código Civil". 3. Tendo a autora tomado 

conhecimento do indeferimento administrativo em 11/11/1998 e ajuizado a 

ação em 21/5/2007, não ocorreu a decadência, não havendo também que 

se falar em prescrição do fundo de direito. 4. Prescrição apenas das 

parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, ou 

seja, até 21/5/2002 (art. 103, parágrafo único, L. 8.213/91). 5. Afastada a 

prescrição do fundo de direito (matéria de mérito segundo o art. 269, IV, 

CPC) e estando o processo em condição de imediato julgamento, cumpre à 

Turma apreciar o mérito da causa propriamente dito (inteligência do art. 

515, §3º, CPC), não havendo que se falar em ilegítima supressão de 

instância. 6. "O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser 

regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Impossibilidade 

de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas" (STF. Primeira 

Turma. RE-ED 428.866/PB. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 

DJe-139 de 8.11.2007). 7. Tendo o marido da autora falecido em 

23/12/1977, o benefício ora postulado deve observar o regramento então 

em vigor. 8. Exercício de atividade rural nos três anos anteriores ao óbito 

suficientemente comprovado pelos seguintes elementos probatórios: 

certidão de casamento expedida em 17/07/1975 qualificando o pretenso 

instituidor como lavrador; certidão de óbito qualificando o falecido como 

lavrador; certidão de nascimento de filho ocorrido em 24/04/1978 

qualificando o extinto como lavrador; prova oral coerente e verossímil, 

confirmando o exercício de labor rural antes do óbito, não obstante o 

estado de saúde do pretenso instituidor já estar comprometido pela 

doença. 9. Sentença reformada para conceder pensão por morte à autora, 

nos termos da legislação vigente em 23/12/1977, observada a prescrição 

das parcelas vencidas até 21/5/2002. 10. Condenação do INSS a pagar as 

parcelas vencidas com correção monetária pelos índices oficiais aplicados 

pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de cada vencimento, e 

juros de mora equivalentes a 1% ao mês, a partir da citação. 11. 

Antecipação dos efeitos da tutela para determinar a implantação imediata 

do benefício quanto às parcelas vincendas, tendo em vista seu caráter 

alimentar. 12. Sem ônus da sucumbência em virtude do provimento do 

recurso. (TRF-1 - AGREXT 0010633-62.2007.4.01.4300, MARCELO 

VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, TRF1 - PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL - TO, DJTO Publicação 06/10/2008.). Nestes termos, tenho que 

a prescrição operou-se no caso em testilha, considerando que a data da 

entrada do requerimento administrativo (DER) é 11/02/2014 e a demanda 

foi protocolada em 03/04/2019, ou seja, quase um mês após o transcurso 

do lapso quinquenal. Portanto, declaro prescritas todas as prestações 

vencidas anteriores à 03/04/2014, visto que superiores ao quinquênio 

anterior ao ajuizamento da demanda. Saneamento: Nos termos do art. 357, 

caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. 

Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a 

demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para comprovação da qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, 

defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de março de 2020 às 15h30min. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão, as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 30 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000183-43.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer proposta por Maria José Alves do 

Nascimento contra São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresária Limitada, litigantes qualificados na petição inicial. A 

demandante conta que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela 

operadora demandada e que foi diagnosticada com câncer de mama 

maligno, necessitando realizar uma ressecção tumoral; diz que passados 

mais de quatro meses desde a solicitação à requerida para realização do 

procedimento, a operadora não efetuou o pagamento nem justificou a 

demora em fazê-lo, mesmo estando próxima a data da cirurgia 

(03/02/2020). Pugna pela concessão de antecipação de tutela para que se 

determine o custeio de diárias e cirurgia pela requerida. Pois bem. I – Do 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier 

Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 
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Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” 

Aplicando o exposto ao caso concreto entendo que presentes os 

requisitos para concessão da tutela vindicada. Isto porque existem 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado, 

consubstanciado na carteirinha do plano de saúde em nome da requerente 

(id. 28527537), assim comprovando o vínculo com a operadora requerida. 

Aliás, pelas informações nela anotadas há indícios de que o plano 

escolhido engloba exames, procedimentos e internações. Além disso, os 

documentos médicos demonstram o diagnóstico de câncer de mama, 

tendo o médico que acompanha o caso, Dr. Renato Augusto Menegaz, 

CRM/MT 4278, com especialidade em mastologia (RQE nº 1166), 

recomendado a realização de mastectomia na paciente em setembro do 

ano passado. Ademais, os documentos indicam a existência de uma 

solicitação do procedimento junto à operadora requerida desde dezembro 

do ano passado (guia número 48658090 – id. 28528191). Desta forma, 

estando o procedimento cirúrgico agendado para 03/02/2020, há indícios 

do dever da operadora em autorizar a cirurgia necessária para a 

restauração da saúde de sua beneficiária. Lado outro, o periculum in mora 

é intrínseco à natureza do caso, considerando que envolve a efetividade 

do direito constitucional à saúde, havendo certamente risco à própria vida 

da autora caso se aguarde o deslinde do feito sem adoção de 

providências para a realização do procedimento, fatalmente trazendo risco 

ao resultado útil do processo. Por fim, não verifico risco de 

irreversibilidade da medida, pois em caso de revogação a operadora 

poderá cobrar da autora o ressarcimento dos valores dispensados, 

havendo na verdade risco de irreversibilidade inverso, pois a não 

concessão da tutela poderá resultar no óbito da paciente. Portanto, 

presentes os requisitos legais, defiro os efeitos da antecipação de tutela, 

para determinar que a requerida autorize a realização do procedimento de 

mastectomia bilateral e esvaziamento axilar direito (guia número 48658090 

– id. 28528191), necessário para recuperação da saúde da requerida, em 

estabelecimento e médico credenciados, nos termo do plano contratado 

pela beneficiária, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de 

incidência de multa-diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). II – Da decisão 

inicial de conteúdo positivo. Verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial. Defiro a 

concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CF e 98 do CPC. Considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, 

com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para 

contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

CPC, sob pena, de não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 

do CPC). Voltando o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 30 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MAGNA PEREIRA DE MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da sua ausência na perícia 

médica.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002511-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHILDE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZIA DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

IZABEL PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ERNANDES DE MOURA (REQUERENTE)

ELIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ERONILDES DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

SEBASTIANA MARCELINA DE SOUZA (REQUERENTE)

CASSIDIO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação do 

Representante Legal dos Autores para manifestar, no prazo de 10(dez) 

dias, sobre a Certidão do Oficial de Justiça que deixou de proceder a 

citação de alguns dos herdeiros em razão de não encontrá-los, bem como 

requerer o que entender de direito. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara-MT, 30 de janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BERNARDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo de lei. Certifico, ainda, que a 

Contestação foi protocolada tempestivamente e que decorreu o prazo do 

Requerido que intimado, deixou de manifestar sobre o Laudo Pericial, 

assim como o Requerente. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 30 de 

janeiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA RODRIGUES DE AMARAL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, expeço intimação da parte autora, para querendo, 

impugnar a referida contestação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, expeço intimação da parte autora, para querendo, 

impugnar a referida contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001856-08.2019.8.11.0010 Requerente: Eronildo 

Moreira dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Eronildo Moreira dos Santos 

em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi 

citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, pugnando 

pela improcedência da ação (id. 23497367). Intimado o autor apresentou 

impugnação (id. 27887708). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado 

especial do autor, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

19 de março de 2020, às 14h30min. A contar da intimação desta decisão 

as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. De Lisboa para Juara/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003305-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data expeço intimação ao requerido para que 

no prazo legal, manifeste acerca da sentença de ID 23152071.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000994-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REU)

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedi a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para que proceda a juntada da Guia 

e Comprovante de Pagamento das custas da Diligência do Oficial de 

Justiça no prazo de 10(dez) dias. É o que me cumpre certificar. 

Jaciara-MT, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003195-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LONGUINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1003195-02.2019.811.0010 Requerente: João 

Longuinho da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Aguarde-se a realização da perícia médica designada nos 

presentes autos. Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação e em seguida conclusos. Cumpra-se. Jaciara-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003183-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PORFIRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1003183-85.2019.8.11.0010 Vistos. Requer a autora a aplicação 

de multa diária, ao INSS, conforme determinado na inicial, alegando que até 

o momento não foi implantado o benefício concedido em sede de tutela de 

urgência. (Id. 27961815) Todavia, sem razão à requerente, uma vez que o 

lapso temporal para o restabelecimento (30 dias) se esgota em 

17/02/2020. Sendo assim, indefiro o pedido da parte autora, contido no id. 

27961815, porquanto não decorrido o prazo fixado na decisão inicial, que 

concedeu a tutela de urgência para restabelecer o benefício. Aguarde-se 

o decurso do prazo, transcorrido sem a implantação do benefício, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Certifico e dou fé que, diante da informação de ID 28667165, faço expedir 

intimação a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a 

guia e comprovante de pagamento das custas processuais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45527 Nr: 421-94.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERNANDO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data PROCEDO a INTIMAÇÃO da Parte Autora, para 

que, dentro do prazo legal, manifeste-se acerca da informação de 
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fls.178vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26618 Nr: 41-42.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA, 

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte exequente, para no 

pazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos acerca da certidão de fls. 

171 e requerer o que direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106685 Nr: 9423-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSL, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO GODOY DE LIMA, Cpf: 

04930226198, Rg: 2447906-3, Filiação: Arlete Godoi do Carmo e Jair de 

Lima, data de nascimento: 23/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), operador de máquina, Telefone 9 9975 8551. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ @_valorDebitoEF_, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA, menor impúbere, 

representada neste ato por sua genitora, a Sr.ª NAYARA CRISTINA DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº 2213661-4 

SSP/MT e CPF n° 040.756.881-60, residente e domiciliada na Rua Irerê, nº 

240, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, telefone (66) 99956-4960, vem 

através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por 

intermédio do Defensor Público infrafirmado, constituído na forma do art. 

128, XI, da Lei Complementar Federal no 80/94, bem como arts. 185 e 186 

do CPC, Intentar o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS 

Em desfavor de RENATO GODOY DE LIMA, brasileiro, solteiro, vaqueiro, 

portador do RG nº 2447906-3 SSP/MT e CPF nº desconhecido, residente e 

domiciliado na Rua Irerê , s/nº, Bairro Santo Antônio, perto do Bar da Maria 

em Jaciara-MT, (requer desde já a complementação dos dados, nos 

termos do artigo 319, § 1° a 3°, do CPC), pelos motivos fáticos seguintes 

passam a expor: - DOS FATOS Conforme pode ser constatado pela 

homologação de acordo realizado em audiência no processo de código 

60019 da 1º vara da Comarca de Jaciara-MT, o executado assumiu a 

obrigação de pagar à exequente, a título de pensão alimentícia, a 

importância de 22,7% (vinte e sete vírgula sete por cento) do salário 

mínimo vigente no país. Vale ressaltar que, diante da impossibilidade de 

acordo com o executado, demonstrando o flagrante desrespeito, tanto 

com sua filha quanto com a justiça, não resta à exequente alternativa, 

senão propor a presente execução de alimentos cobrando a importância 

de R$ 183,32 (cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), 

referente às prestaçoes pagas parcialmente dos meses de setembro à 

novembro de 2017, conforme planilha de débitos anexo. - DO DIREITO 

Trata-se de título executivo judicial, que fixa a pensão alimentícia a ser 

paga pelo executado e que não foi cumprido pelo mesmo, podendo dessa 

maneira ser executado, com o intuito de receber o valor devido e 

consequentemente prestar melhor assistência à menor. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: “Art. 22. Aos 

pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais”. Aplica ao caso em tela o artigo 528, §

§ 3,4,5, e 7 do Código de Processo Civil, verbis: - DOS PEDIDOS Diante o 

exposto, requer: A. Sejam concedidos à requerente os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de 

Processo Civil; B. A complementação dos dados das partes, se 

necessário, nos termos do artigo 319 do CPC; Ministério Público para 

apuração de crime de abandono material; G. A condenação do executado 

nas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações 

legais, requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA 

DE MATO GROSSO, mediante depósito no Banco nº 001- Banco do Brasil, 

Agência nº 3834-2, conta corrente nº 1.041.050-3. Protesta provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. á-se à causa o 

valor de R$ 183,32 (cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). 

Termos em que, Pede Deferimento. Jaciara - MT, 07 de dezembro de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restaram infrutíferas 

todas as tentativas de localização do executado, defiro o pedido de ref. 49 

para determinar a citação por Edital de Renato Godoy de Lima, com prazo 

de 30 (trinta) dias.Após, não comparecendo o executado nos autos, 

NOMEIO o Núcleo Criminal da Defensoria Pública para atuar como curadora 

especial do executado, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Jaciara, 29 de janeiro de 2020

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25774 Nr: 2258-92.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERSINO FERREIRA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, á impugnação á execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5582-75.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOUZA DE NOVAES ME, João Souza de 

Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 105 foi protocolada dentro 

do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da advogada do autor 

para se manifestar nos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27343 Nr: 950-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAIR MARSARO MARTELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODRIGUES MELO LTDA, 
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ODVAIR RIBEIRO PEREIRA, CARLOS LOURENÇO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY ROCHA PORFÍRIO - 

OAB:19610

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo legal manifestar nos autos, a cerca 

da juntada da correspondência devolvida de fhs. 268v. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27231 Nr: 782-82.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLFA LOURDES BURIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, á impugnação á execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação. É o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136325 Nr: 5205-36.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO AUGUSTO RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERCIVAL STEFANI BRACHINI 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP-329645

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do Advogado DR. PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA 

OAB/SP 329645, via DJE, da audiência designada para o dia 04/03/2020 

às 17h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28593384 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001099-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERLI RODRIGUES DE LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para que informe 

seus dados bancários a fim de que seja expedido o alvará de 

levantamento de valores.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES P. COSTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26497396 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 26614973 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte executada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 27611608

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001777-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VIEIRA JOAQUIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 
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intimado conforme id n. 26655287 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 25115983 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002583-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 26602281não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias informe 

seus dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000188-65.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARCELO DOS 

SANTOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000189-50.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LEANDRO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-35.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ASSIS 

EVANGELISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28599429 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28615429 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 
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Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003193-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27147488 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para informar seus dados bancários a fim de 

que os valores sejam levantados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002726-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28620313 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 25116293 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002426-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DO NASCIMENTO GASPARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 25784713 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 16336876, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002821-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CABRAL DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 26308030 e 28574618 

foram interposta no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo 

de 05 dias para apresentar impugnação as contestações de id n. 

26308030 e 28574618, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010412-84.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARABI PAIM DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte promovida para que 

junte procuração e indique dados bancários para levantamento dos 

valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001657-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN SIRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 25896479 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003031-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27492024 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILDA DIAS (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 448 de 877



 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27493584 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAYANE SMOLSKI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27495454 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000287-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 27526052 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001067-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 27445779 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000353-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26295420 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26280605 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000865-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26279446 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26609564 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002273-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26612741 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000823-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIMAR LEAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 24218569 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela autora. Posto isto, 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO OAB - MT23972/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 27528918 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001148-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DA CRUZ LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da holerit 

juntado no de id n. 27616859.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 27567273 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BERNARDO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 27595481 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARTINS LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 26294397 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003373-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARTINS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Processo: 1003373-48.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: JOSUEL MARTINS DE PINHO RECONVINDO: OI S.A Vistos, 

etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 
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pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MENDES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WELLYSON BRAGA MENDES OAB: MT21026/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLON HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE AMARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-15.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ANGELINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JI-PARANA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O 

Endereço: Rua Jacira, 561, São Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002602-70.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27858599.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003618-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no DJE n. 10660, disponibilizado em 

21/01/2020 e publicado em 22/01/2020 não se manifestou nos presentes 

autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 dias 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA RAINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27834165 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002355-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 27915344 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001728-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON PEREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28055117 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIUVACI PRADO MIRANDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28639896 , 
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impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON DE JESUS DAS CHAGAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28647278 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE MAHARA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28644897, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULLO HENRIQUE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000197-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROMULLO 

HENRIQUE ROCHA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020-JUA

 O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o pedido verbal do Excelentíssimo Senhor Doutor Juliano 

Hermont Hermes da Silva - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca 

de Juara-MT.

 RESOLVE:

 NOMEAR ÉRICA ALMAGRO MOURA, portador a do RG 22173911 SSP/MT 

e inscrita no CPF n. 043.942.621-94, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessora de Gabinete II, Símbolo PDA-CNE-VIII, lotando-a no Gabinete 

da 1ª Vara desta Comarca de Juara, a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 28 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 16/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes , Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria 39/2016 deste Juízo circulada no DJE 9752 de 

11/04/2016, que designou a Servidora Elaine Cristina Gazetta Alves, 

matrícula 20775, Analista Judiciária, para exercer as funções de Gestora 

Judic iária da 1ª Vara desta Comarca, a partir de 29/01/2020 .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 28 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 15/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria 35/2017-CA, que desig nou o Servidor Marcos 

Yoshio Maeda, matrícula 34519, Analista Judici ário, para desempenhar as 

funções de Gestor Judiciário do Juizado Especial desta Comarca , a partir 
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de 2 9/01/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 28 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 59842 Nr: 2393-07.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R Cambraia Soares-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Processo nº 2393-07.2013.811.0018

Código nº 59842

Vistos etc.

Transcorrido 1 (um) ano de suspensão dos autos, DETERMINO com fulcro 

no art. 40 da LEF, § 2º, o ARQUIVAMENTO provisório da execução, com 

as ressalvas do §3º.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 36623 Nr: 787-46.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCPR, MCPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 Processo nº 787-46.2010.811.0018

Código nº 36623

Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito conforme solicitado à fl. 95.

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 1004 Nr: 195-22.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Triângulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 Processo nº 195-22.1998.811.0018

Código nº 1004

Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito conforme solicitado à fl. 311-V.

Com efeito, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório pelo período 

de 06 (seis) anos, prazo esse que computa 01 (um) ano de suspensão 

prevista no artigo 40 da LEF somado ao lustro prescricional do crédito 

tributário.

Caso transcorrido tal prazo no arquivo provisório sem manifestação da 

parte exequente, CONCLUSOS para análise da prescrição, sendo certo 

que tal situação deverá ser anotada no sistema Apolo.

Por outro lado, caso haja manifestação dentro do lapso temporal aludido, 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 57623 Nr: 95-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Processo nº 95-42.2013.811.0018

Código nº 57623

Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 43 e 45, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, pelo prazo de 12 meses, nos 

termos do art. 922, suspensa a prescrição intercorrente.

Após o prazo prescricional (01 ano), contado a partir da suspensão, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição intercorrente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75328 Nr: 3822-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito pela perda do objeto, com fundamento no artigo 

485, IV, do CPC, revogando-se a liminar concedida anteriormente (ref. 

14).Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do 

artigo 82, §10, CPC.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório do 1º Ofício de Juara/MT, determinando-se o cancelamento da 

Av.3 da Matrícula 5.383.Em seguida, à CAA para as providências 

cabíveis.Cumpra-se.Juara, 23 de janeiro de 2020.Juliano Hermont Hermes 

da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78552 Nr: 1371-06.2016.811.0018
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdO, DIdO, VdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 INTIMAÇÃO da Dra. Marcia de Campos Luna, regularmente inscrita (a) na 

OAB/MT sob o nº 12418/O, da nomeação nos autos, bem como para 

prosseguir com o necessário, conforme Decisão ref. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69863 Nr: 1222-44.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão aduzida na petição 

inicial. Como consequência, julgo o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado 

da causa, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO. Tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição da 

presente ação e a data hodierna, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56048 Nr: 2275-65.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda, Alex Sandro Antonio 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da parte autora, acerca da juntada de carta 

precatória de fls.68/70, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 61701 Nr: 4324-45.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Benjamim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Código: 61701

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Geraldo Benjamin da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

tendo em vista que o Executado cumpriu a obrigação (ref. 32).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às fls. 66, informando que a CDA objeto da 

presente ação encontra-se quitada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Desconstituo eventual penhora.

Custas pelo executado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à CAA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 37034 Nr: 1202-29.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadir Aparecida Lorenzi Buchelt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Processo nº 1202-29.2010.811.0018

Código nº 37034

Vistos etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada, e após, volvam-me os autos conclusos para deliberação no feito.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 25886 Nr: 3861-16.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Bargio, Jandir Borges, Vilmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Processo nº 3861-16.2007.811.0018

Código nº 25886

Vistos etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada, e após, volvam-me os autos conclusos para deliberação no feito.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 35647 Nr: 3201-51.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edinalva Paulino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3201-51.2009.811.0018

Código nº 35647

Vistos etc.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada, e após, volvam-me os autos conclusos para deliberação no feito.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 56954 Nr: 3181-55.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRM, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Processo nº 56954

Código nº 3181-55.2012.811.0018

Vistos etc.

Trata-se de ação GUARDA, proposta por RONDINELE REINALDO 

MARIANO, contra LUIZ MARQUES DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Determinada a intimação da parte autora à fl. 88, a mesma compareceu à 

Secretaria da Primeira Vara onde exarou seu desinteresse no 

prosseguimento do feito (fl.91).

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. R. I.

Sem custas.

 Juara/MT, 21 de janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 9043 Nr: 631-05.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Terezinha de Oliveira Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/882

Código nº 9043

Vistos etc.

 A petição juntada noticia o falecimento da Sra. Noemi Terezinha Roza de 

Oliveira. Assim, na forma do art. 313, I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que 

seja evidenciado o desejo de prosseguimento do feito por parte dos 

herdeiros.

 Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020 .

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 15880 Nr: 1532-02.2005.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Terezinha de Oliveira Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Mendes - OAB:3.582-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1532-02.2005.811.0018.

Código nº 15880.

Vistos, etc.

Determino o cumprimento integral da Sentença já prolatada nos autos 

principal (cód. 9043), a qual declarou extinto os presentes autos por 

ausência de exibilidade do título, cuja cópia se encontra juntada nestes 

autos às fls. 24/25, remetendo os presentes autos ao arquivo, após tudo 

devidamente cumprido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 4581 Nr: 1707-69.2000.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevanir Dias de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Processo n º 1707-69.2000.811.0018

Código nº 4581

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Execução contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

 INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial 

para, no prazo de 30 dias, apresentar impugnação, na forma do artigo 535 

do CPC, bem como para, no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do 

artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 (compensação de débitos), sob pena de 

perda do direito de abatimento, o que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Fazenda Pública Municipal 

concorde expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Outrossim, se a Fazenda Pública apresentar valor a ser compensado, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que 

entender de direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, caso não haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Fazenda Pública contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido "in albis" o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

Intime-se.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 22 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 1003-07.2010.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair José Póvoa, Andyra Maria Pinheiro 

Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Galvão Domingues - 

OAB:19296, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT
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 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 

13h30min.Intimem-se pessoalmente as partes, seus advogados, 

consignando as advertências legais, bem como as testemunhas indicadas 

pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de cartas 

precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando 

às partes desta expedição.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juara/MT, 28 de Janeiro de 2020.JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 41928 Nr: 2360-85.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida do Nascimento dos Santos, Noely Aparecida 

Honório, Rosely Tuty Honório Morás, Rosimeire Cristina Honorio, Flavio 

Jose Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Honório Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Soares - OAB:11.875, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2360-85.2011.811.0018.

Código nº 41928

Vistos, etc.

Indefiro, por ora, o pedido de Homologação do acordo realizado entre as 

partes às fls. 139/142, devendo as partes apresentar os valores dos 

bens, com o consequente quinhão de cada herdeiro, conforme dispõe o 

artigo 660, III, do CPC, bem como juntar os anexos mencionados no 

Acordo.

Com a apresentação da documentação necessária, voltem-me os autos 

conclusos para análise destes, bem como do pedido de justiça gratuita 

que ainda se encontra pendente de análise nos presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 29 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74995 Nr: 3668-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querino Nunes da Mota Neto, Espolio de E. J. 

Anselmo ME, Edson Jesus Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Intimação do patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Tribbunal de Justiça, junto ao site do tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do mandado 

e certidão de fls. 937/938, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63352 Nr: 775-90.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdSdM, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Sandra Aline 

de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado negativo da tentativa de bloqueio de valores de 

fls.88, bem como a habiltação de novos patronos (fls. 89/91), procedo a 

intimção da autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62586 Nr: 52-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOdSdM, EOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Sandra Aline 

de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o endereço informado às fls. 83/85 ser o mesmo já 

cadastradp nos autos, bem como a habiltação de novos patronos (fls. 

86/87), procedo a intimção da autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 2301-63.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria dos Santos Hornich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Mitleton, Sociedade Médica 

São Lucas Ltda, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Livia Comar da 

Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6.270, Silvio Luiz de Oliveira 

- OAB:3546-A

 Considerando a juntada de fls. 491/496 (esclarecimentos ao laudo 

pericial), procedo a intimação das partes para manifestarem em 15(quinze) 

dias, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 168 Nr: 91-98.1996.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARDAIR NOGUEIRA, Maria de Lourdes Donadeli 

Nogueira, Edvaldo Nogueira, Vera Lucia Nogueira, Tatiana Patricia de 

Jesus Nogueira, Nilva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ussuna, Donizete Aparecido Ussuna, 

Adelcio Ussuna, Devair Ussuna, Irleide Ussuna Martins, Eunice Tolentino 

Ussuna, Osmir Ussuna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - 

OAB:18182/A, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, 

JAIR RODRIGUES - OAB:14.843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Processo nº 91-98.1996.811.0018

Código nº 168

Vistos etc.
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Diante do julgamento do Agravo de Instrumento juntado às fls. 1233/1236, 

em que deu provimento ao recurso, DETERMINO que PROCEDA-SE a 

liberação dos valores bloqueados com expedição de Alvará, qual seja, R$ 

4.455,93 (quatro mil quatrocentos e quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e três centavos), na Conta Fácil n. 0025223-9, Agência 0667, 

Banco Bradesco, referente ao Executado Donizete Aparecido Ussuna.

Passo à análise dos pedidos constantes em petição de fls. 1230/1232:

Quanto ao pedido no item “I” de transferência dos demais valores 

bloqueados nos autos para a conta vinculada aos presentes autos, Defiro 

esta.

Indefiro o pedido de novo bloqueio via Bacenjud nas contas dos 

executados tendo em vista que a exequente não demonstrou acréscimo 

patrimonial em relação aos executados no período compreendido desde a 

última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Quanto ao pedido de buscas no sistema Renajud Defiro referido pedido 

conforme extratos anexos.

Quanto ao pedido constante no item “III”, Defiro o subitem “b”, com base 

nos Princípios da cooperação entre as partes, lealdade e boa-fé 

processual, assim determino que sejam os Executados para indicar os 

herdeiros de Osmir Ussuna, sob pena de incorrerem em multa conforme 

disposto no artigo 774, do CPC.

Defiro o pedido contido no item “IV”, após o recolhimento de referidas 

custas.

Defiro os pedidos contidos nos itens “V e VI”, providencie a Secretaria o 

necessário para oficiar referido Órgão, conforme requerido, bem como 

cadastrar os causídicos conforme substabelecimento juntado às fls. 1231.

Intime-se a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, acerca das buscas infrutíferas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 29 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80858 Nr: 2368-86.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Cândido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição do RPV em 

anexo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32534 Nr: 3817-60.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Schmidel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

desfavor de José Domingos Schmidel.

Execução recebida às f. 13.

Entre um ato e outro não fora localizado bens passíveis de penhora em 

nome do executado.

Às f.60 consta certidão de não existência de crédito em nome do 

executado.

Às f. 61 determinou-se a intimação do exequente para dar seguimento ao 

feito sob pena de extinção.

Certidão de f. 62 consta informação de que a Fazenda Pública esteve por 

meses com carga dos autos em nada sendo requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é a extinção da 

ação, com a consequente extinção da demanda sem análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

No mais deixo de apreciar pedido de f.60 eis que a formatação do pedido 

esta em dissonância com as normas legais e vedado pelo CNGC, não 

possuindo sequer data de protocolo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79628 Nr: 1832-75.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Moreira 

Santos - OAB:12607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme ref.80 , junto ao site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Caso necessário será cobrado 

complementação da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13587 Nr: 1982-76.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col, José Augusto Campana, 

Rosangela Ribeiro Campana, Lea Silvia Derenusso, Wilson Nelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Alves, Mário Lanza, 

Daniela Porlan Alves, Rony Carlo Porlan, Aline Carla Porlan, Danilo Porlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iné Army Cardoso da Silva - 

OAB:8575/PR, Osvaldo Luiz Gabriel - OAB:8670/PR, Robinson Elvis 

Kades de Oliveira e Silva - OAB:16.854/PR, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E S P A C H O

Considerando que até o presente momento não houve o integral 

cumprimento da decisão de fl. 269.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98399 Nr: 5824-10.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Bento Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por FABIO BENTO 

MACHADO, em face do INSS, ambos qualificados.

A parte executada atravessou petitório às fls. 89/100, onde apresentou os 

valores que entende serem devidos por ela, juntou ainda o demonstrativo 

de cálculo, perfazendo o montante de R$ 37.727,36 (trinta e sete mil 

setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

 Por outro lado, a parte exequente peticionou à fl. 101, informando que 

concorda com os cálculos apresentados pelo Instituto requerido e pugnou 

pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na concordância com os valores apresentados 

pela parte executada, ante a liquidação dos valores devidos da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente nos termos 

do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ R$ 37.727,36 (trinta e sete mil 

setecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), conforme 

memória de calculo de fls. 90/91.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb, nos moldes pugnados pela patrona da exequente.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90343 Nr: 1834-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionárias Águas de Juara, Assis 

Gurgacz, Valdemir Tavares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 S E N T E N Ç A

Trata-se de execução proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Concessionária Águas de Juara Ltda., qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, aportou-se aos autos TAC (fls. 335/337), onde o 

Ministério Público pugna por sua homologação com o consequente 

sobrestamento do feito até o cumprimento da obrigação.

Porém, compulsando os autos verifico que o prazo para cumprimento da 

obrigação já se escoou.

 Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 335/337), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, SUSPENDO O 

PROCESSO até o cumprimento final da obrigação, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme firmado no acordo.

O processo ficará SUSPENSO, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida, devendo a parte 

manifestar acerca do cumprimento da obrigação.

Havendo manifestação de qualquer das partes venham-me os autos 

conclusos. Caso contrário, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60300 Nr: 2883-29.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alves de Souza Tinti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pre-executividade 

apresentada pelo INSS e homologo os cálculos apresentados pela 

exequente. Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente 

nos termos do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 96.016,48 (noventa e 

seis mil dezesseis reais e quarenta e oito centavos), conforme memória de 

calculo de fl. 118.Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral do crédito.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36584 Nr: 749-34.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célia Elígia Braga - 

OAB:15186-A-PA

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16455 Nr: 2093-26.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arara Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Borges Barreto - 

OAB:129471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Borges - OAB:OAB/SP 

169.782, José Guilherme Junior - OAB:2615/MT, Renato de 

Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 22947 Nr: 1020-48.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Bilodo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57778 Nr: 250-45.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Tendo em vista a certidão de fl. 31, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19852 Nr: 2273-08.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Tendo em vista a certidão de fl. 56, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32169 Nr: 4235-95.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Petição de fls. 45/46, pugnando pelo leilão de “bem penhorado”.

 Não vislumbro na fl. 44 a citação da parte executada, muito menos a 

penhora e avalição de algum bem.

 Desse modo, intime-se a parte exequente para manifestar a respeito no 

prazo de 05 (dias), sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 554-83.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Filho ME/ Madeireira Santa Marta, 

Miguel da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19529

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Apense-se aos autos código 32518.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13884 Nr: 2162-92.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sergio de Col, José Augusto Campana, 

Rosangela Ribeiro Campana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Alves, Mário Lanza, 

Daniela Porlan Alves, Rony Carlo Porlan, Aline Carla Porlan, Danilo Porlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Luiz Gabriel - 

OAB:8670/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 D E S P A C H O

Diante da não localização dos herdeiros da parte executada, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, para responderem a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35957 Nr: 121-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Jorge Balbino da Silva 

em face de Osmar Aparecido Guideli e Maria Ivone Guideli, todos 

qualificados.

Recebido o cumprimento de sentença, determinou-se a intimação do 

executado para pagar o débito, o que não ocorreu.

Em razão do não recebimento espontâneo da dívida, o exequente pleiteou 

por diversas vezes a utilização do sistema BACENJUD, visando a penhora 

de ativos financeiros da parte executada e apesar de algumas buscas 

surtirem efeito positivo, não foi o suficiente para a satisfação do crédito.

Em seguida, o exequente trouxe aos autos um contrato de parceria 

agrícola entre a parte executada e terceiro de boa-fé, visando a 

penhorabilidade dos valores por ela recebidos, para que assim houvesse 

a quitação da dívida existente.

Por fim, entre um ato e outro, a empresa Usina de Açúcar Santa Terezinha 

LTDA., atravessou petitório à fl. 523, informando o pagamento integral do 

valor devido pela parte executada, restando, portanto, cumprida a 

obrigação.

 Levantamento dos valores pagos por meio de alvará eletrônico à p. 543.

Vieram os autos conclusos. Decido.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada, mesmo de modo 

forçado, quitou o débito pleiteado, portanto, inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42864 Nr: 3294-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucilene do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Obadia Vieira, Vagner Obadia Vieira, 

Fagner Obadia Vieira, Generci Obadia de Barros Vieira, Jeuza Graciela 

Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes requeridas, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data de 24.03.2020 às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) dias da 

data da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 3390-87.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José Kistner, Vera Lucia Andrade 

Kistner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pleito de fls. 87.

Cite-se a parte executada conforme requerido pela exequente no 

endereço constante na inicial.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68321 Nr: 467-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Camargo Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Parte autora para juntar aos autos dados bancarios para liberação 

de valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 3374-36.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arte Fama- Denis Cristian Cardoso-ME, Denis Cristian 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde, Superintendencia de Vigilancia de Saude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes quanto Sentença de fl.187-188

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 1539-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Gomes da Silva, Adauto Calmon Requena, Adelar 

Domingos Zauza, Afonso Vasselli, Alcides Beltramello, Anisio Macedo, 

Zelita Silva Vandresen, Neide Ivers Santana, Maria Linares Quessada, 

Anisio Volpato, Moises Garcia de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Aparecida Zuliani 

Figueira - OAB:119.384-SP, Getulio Gediel dos Santos - OAB:16.948, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 D E C I S Ã O

Deve a liquidação realizar-se por arbitramento na forma do art. 510 do 

CPC, para o necessário deslinde da ação.

Desse modo, considerando a liquidação de sentença por arbitramento, na 

forma do art. 510 do CPC nomeio como perito a REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício 

Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 

3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 466, do CPC).

Intime-se imediatamente à expert nomeada, para que apresente proposta 

de honorários para realização de perícia, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º do CPC).

Sobrevindo as informações, intimem-se as partes para manifestar quanto 

a proposta de honorários em 05 (cinco) dias (art. 465, §3º do CPC).

Desde já determino que os honorários periciais fiquem por conta da parte 

executada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 600-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Guterres - 

OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Parte autora para que se manifeste, tendo em vista o decurso do 

prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 3308-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ben Hur Carvalho Cabrera Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balanças Saturno S/A, Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios da Ind. EXODUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Trizolini - 

OAB:192978 SP, Eder Vieira Flores - OAB:39693 OAB/RS, Fabio de 

Alencar Karamm - OAB:184968 SP, Santiago Fernando do 

Nascimento - OAB:61.890 OAB/RS, Vinicius Espindola Anderle - 

OAB:69.654 OAB/RS

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5627-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:OAB/MT 905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme ref.95 , junto ao site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Caso necessário será cobrado 

complementação da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60543 Nr: 3152-68.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada por seu advogado constituído nos autos para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43569 Nr: 680-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 680-31.2012.811.0018

Código nº 43569.

Vistos etc.

Em Sentença de fls. 163, os cálculos apresentado pela parte exequente 

às fls. 154/160 e posteriormente aceitos pela parte executada às fls. 162, 

foram HOMOLOGADOS.

Assim, às fls. 171/172, foram expedidos os competentes RPVs, motivo 

pelo qual, deixo de analisar a petição de fls. 174/176, eis que conforme já 

informado, os cálculos já foram devidamente homologados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 28 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 695-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Intimar patrona da parte executada para conhecimento e manifestação 

quanto a juntada de fls.183/184, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134119 Nr: 5262-30.2019.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínolo de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto ao teor da 

Juntada de Petição do réu de ref. 11.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113260 Nr: 4404-33.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cibeli da Silva, Ivanir Candido de Alencar, 

Silas Silva de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Moacir Velozo Junior - OAB:17.762-A MT

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado encontra-se respondendo pela 2° 

Vara, com atribuição cível e da infância e juventude, pelo Juizado especial, 

bem como, pela 3° Vara Criminal, e, considerando a necessidade de 

readequar a pauta para dar melhor atendimento aos feitos em que há réu 

preso, CANCELO a audiência outrora aprazada.

 Após, voltem-me conclusos para designar nova data.

 Proceda-se as intimações necessárias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 80840 Nr: 2351-50.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado encontra-se respondendo pela 2° 

Vara, com atribuição cível e da infância e juventude, pelo Juizado especial, 

bem como, pela 3° Vara Criminal, e, considerando a necessidade de 

readequar a pauta para dar melhor atendimento aos feitos em que há réu 

preso, CANCELO a audiência outrora aprazada.

 Após, voltem-me conclusos para designar nova data.

 Proceda-se as intimações necessárias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15136 Nr: 803-73.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivone Pereira Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Exequente para manifestação do retorno 

da Carta Precatória.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75311 Nr: 3812-91.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Correa da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes, Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias e horário abaixo 

indicados, no plenário situado no edifício do Fórum local, ao final indicado:

Data/horário: 10/03/2020, às 09h Réu e processo: Antônio Correia da 

Costa – Cód. 75311

Data/horário: 02/04/2020, às 09h Réu e processo: Vanio Carlos da Costa – 

Cód. 34036

1) SILVANA MARQUES RIBEIRO;

 2) GILMAR JOSÉ MARTINS;

 3) ROSANGÊLA ANGÉLICA KEZERLE;

 4) ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ;

5) ROSÂNGELA CRISTINA SANTELLI;

6) RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA;

 7) DIONÍSIO NERIS DE SANTANA;

8) CELMA SOARES DA SILVA;

9) RENATA MEIRA DA SILVA;

10) NADIANE FERRARI;

11) IVONE ANDRADE DA SILVA LISBOA;

12) CÉLIO PEREIRA;

13) MERACI MASSUQUETTI BRIDA;

14) DÁRIO INÁCIO DE SOUZA;

15) FABRÍCIA CARLA M. BEZERRA GARUTTI;

 16) MERITAWARA NIBETAD BAGANHA;

17) HELIDA HORMUNG;

18) NILZETE ROMILDA MORINA MANOMUTTSA;

19) MARIA ESTER DA COSTA;

20) JOSÉ ROBERTO PEREIRA ALVES;

21) ORLI GEREMIAS DOS SANTOS;

 22) ANDRÉ LUIZ HICKMANN;

23) EVELINE DA COSTA ZOLANDEK;

24) NELSON CORREIA;

25) VICENTE ANTÔNIO DE SOUZA;

26) OSCAR PEREIRA FILHO;

27) MARINEIDE MARCELINO CEARA;

28) REGIANE APARECIDA DA SILVA;

29) MARIA APARECIDA DA SILVA DO NASCIMENTO;

30) SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 29 de janeiro de 2020.

Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1640-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanio Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Alexandre Sócrates Mendes, Presidente do Tribunal do 

Júri da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias e horário abaixo 

indicados, no plenário situado no edifício do Fórum local, ao final indicado:

Data/horário: 10/03/2020, às 09h Réu e processo: Antônio Correia da 

Costa – Cód. 75311

Data/horário: 02/04/2020, às 09h Réu e processo: Vanio Carlos da Costa – 

Cód. 34036

1) SILVANA MARQUES RIBEIRO;

 2) GILMAR JOSÉ MARTINS;

 3) ROSANGÊLA ANGÉLICA KEZERLE;

 4) ALESSANDRA FERREIRA DA CRUZ;

5) ROSÂNGELA CRISTINA SANTELLI;

6) RAFAEL VICENTE DE OLIVEIRA;

 7) DIONÍSIO NERIS DE SANTANA;

8) CELMA SOARES DA SILVA;

9) RENATA MEIRA DA SILVA;

10) NADIANE FERRARI;

11) IVONE ANDRADE DA SILVA LISBOA;

12) CÉLIO PEREIRA;

13) MERACI MASSUQUETTI BRIDA;

14) DÁRIO INÁCIO DE SOUZA;

15) FABRÍCIA CARLA M. BEZERRA GARUTTI;

 16) MERITAWARA NIBETAD BAGANHA;

17) HELIDA HORMUNG;

18) NILZETE ROMILDA MORINA MANOMUTTSA;

19) MARIA ESTER DA COSTA;

20) JOSÉ ROBERTO PEREIRA ALVES;

21) ORLI GEREMIAS DOS SANTOS;

 22) ANDRÉ LUIZ HICKMANN;

23) EVELINE DA COSTA ZOLANDEK;

24) NELSON CORREIA;

25) VICENTE ANTÔNIO DE SOUZA;

26) OSCAR PEREIRA FILHO;

27) MARINEIDE MARCELINO CEARA;

28) REGIANE APARECIDA DA SILVA;
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29) MARIA APARECIDA DA SILVA DO NASCIMENTO;

30) SANDRA APARECIDA DOS SANTOS SILVA.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 29 de janeiro de 2020.

Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA MONFARDINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE JAIR PERIUS (REU)

R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME (REU)

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001447-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CARBONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME CANDIDO DA ROCHA OAB - SP129874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAIVANO (REQUERIDO)

ANA RUTH ARRUDA CAIVANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001447-55.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: WALDEMAR CARBONO REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

CAIVANO, ANA RUTH ARRUDA CAIVANO Vistos. Ante a concordância do 

sr. Perito com a proposta do executado para pagamento dos honorários 

periciais, arbitro os honorários no valor de R$ 14.100,00 (catorze mil e 

cem reais) a serem pagos em cinco parcelas de R$2.820,00 (dois mil 

oitocentos e vinte reais). Intime-se o executado para comprovar o depósito 

da primeira parcela, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. 

Cumprida a determinação anterior, intime-se o Sr. Perito para designar data 

para a realização da perícia, cujo laudo pericial deverá seguir os ditames 

previstos no art. 473 do CPC. Saliento, outrossim, que o executado deverá 

adotar as providências requeridas pelo Sr. Perito para realização da 

avaliação. Com a designação de data para a perícia, intimem-se as partes, 

nos termos do art. 474, ambos do CPC. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC. 

Desde já, defiro a expedição de alvará em favor do Sr. Perito para 

levantamento de 50% dos honorários periciais. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98172 Nr: 27-37.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ANTE O DECURSO DE PRAZO D E 

SUSPENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143713 Nr: 823-52.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 22.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte embargante, Dr Jéssica Rodrigues de 

Souza, para retirar em cartório a certidão de honorários advocatícios 

expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33619 Nr: 1872-85.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Nos termos do Art. 1.255 da CNGC, impulsiono o presente feito, a fim de 

que seja intimada (a) a parte credora (a), para, querendo, manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 2207-65.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, FABIOLA C 

DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 
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OAB:203315/SP

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56710 Nr: 2995-79.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, PAMELA 

NATALIA MARTINS - OAB:13864, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/MT, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17538/O

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001439-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. S. M. (EXEQUENTE)

S. J. D. S. M. (EXEQUENTE)

I. V. S. M. (EXEQUENTE)

C. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. M. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001439-44.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: CRISTINA GONCALVES DA SILVA, W. C. D. S. M., I. V. S. M., 

S. J. D. S. M. EXECUTADO: WELLINGTON JOHNY CARVALHO MARQUES 

VISTOS. Cuida-se de ação de execução de alimentos vertida por WESLI 

CHRISTIAN DA SILVA MARQUES, IZABELLY VITÓRIA SILVA MARQUES e 

SAMUEL JOHNY DA SILVA MARQUES, neste ato representados pela 

genitora, Cristina Gonçalves da Silva, em face de Wellington Johny 

Carvalho Marques, objetivando a excussão das prestações alimentícias 

fixadas nos autos nº 7000494.39.2016.8.22.0025, que tramitou perante o 

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, e que se venceram 

entre os meses de janeiro de 2017 e março de 2018, totalizando o valor de 

R$ 4.939,56 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis 

centavos). Devidamente citado, o executado apresentou justificativa - Id. 

18213484, alegando, em síntese, que não possui condições financeiras de 

adimplir o débito perseguido, uma vez que está desempregado, 

sobrevivendo de ‘bicos’ que faz pela cidade, onde recebe 

aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês, além de possuir 

outro filho a quem paga pensão no valor de R$ 264,00 (duzentos e 

sessenta e quatro reais), razão porque requereu o parcelamento da dívida 

em noventa parcelas de R$ R$ 59,68 (cinquenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), a serem pagos todo dia 10, independentemente das 

prestações alimentares devidas. Instados a se manifestarem, os 

exequentes refutaram os argumentos tecidos e pugnaram pelo 

prosseguimento do feito com a penhora de bens do devedor. É breve o 

relato. Decido. Conforme disciplinado pela Lei nº 13.105/15, com a vigência 

do novel código de processo civil, a ação de execução de alimentos 

poderá seguir quatro tipos de ritos, como nos ensina Luiz Dellore[1]: 

Assim, agora há quatro possibilidades para se executar os alimentos 

devidos. A distinção se em relação ao tipo de título (judicial ou 

extrajudicial) e tempo de débito (pretérito ou recente): (I) cumprimento de 

sentença, sob pena de prisão (arts. 528/533) (II) cumprimento de 

sentença, sob pena de penhora (art. 528, § 8º) (III) execução de 

alimentos, fundada em título executivo extrajudicial, sob pena de prisão 

(arts. 911/912). (IV) execução de alimentos, fundada em título executivo 

extrajudicial sob pena de penhora (art. 913). Na hipótese dos autos, 

verifica-se que a presente execução se funda em título executivo judicial 

decorrente de sentença condenatória prolatada nos autos nº 

7000494.39.2016.8.22.0025, da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Ji-Paraná/RO, cujo débito alimentar compreende prestações vencidas há 

mais de 03 meses da data da propositura da ação, razão porque o 

presente procedimento tramita pelo rito da expropriação previsto nos 

artigos 528, §8º c/c 523 do CPC. Nesses moldes, conforme preconizado 

nos referidos dispositivos, o executado foi citado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, bem 

como para, querendo, apresentar impugnação, e não justificativa, como 

realizado. Dessa forma, havendo previsão expressa na legislação acerca 

do cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença, entendo que a 

peça apresentada pelo executado é inadequada, estampando erro 

grosseiro impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade, razão 

porque deixo de analisa-la. Doutra banda, ainda que a insurgência do 

executado fosse apresentada por meio de embargos, não há como se 

acolher a tese formulada e, isso porque, a simples alegação de dificuldade 

financeira não é hábil a justificar o não cumprimento da obrigação 

alimentar. Ademais, ainda que o devedor comprovasse de forma 

insofismável seu estado de desempregado, tal fato não prevalece sobre a 

sua obrigação de prestar alimentos aos filhos, ainda que este provenha do 

trabalho informal, o que é comum em nossa sociedade atual, razão porque 

a justificativa não poderá ser aceita. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. Em se tratando 

de dívida de alimentos, não havendo o pagamento do débito (que engloba 

as três prestações devidas antes do ajuizamento da ação e aquelas que 

se vencerem durante o seu curso), correta a ordem de prisão do devedor. 

Ademais, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, não há falar 

na discussão do binômio possibilidade/necessidade em sede de 

execução. RETROATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. São devidos os 

alimentos provisórios até a sentença que alterou o quantum da obrigação. 

Incabível pretensão de retroagir esta decisão à data do em que fixados os 

alimentos provisórios. Agravo de instrumento desprovido (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 70052470176). Portanto, não havendo pagamento do 

débito alimentar, determino o prosseguimento do feito. Intime-se a 

exequente para apresentar o valor atualizado do débito, no prazo de 15 

dias e, empós, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação 

(art. 523, §3º, CPC) dos bens que guarnecem a residência do executado, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá 

efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser 

aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º 

do Código de Processo Civil. Recaindo a penhora em bens imóveis, será 

intimado também a cônjuge do devedor. Cumprida a determinação anterior, 

abra-se vista ao exequente para manifestação, no prazo de 05 dias. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] DELLORE, Luiz. O que 

acontece como o devedor de alimentos no novo CPC? – disponível em: 

http://jota.info/o-que-acontece-comodevedor-de-alimentos-no-novo-cpc . 

Acesso em: 13 jul. 2015.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000616-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE TRUJILLO ALVES (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000616-70.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 
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ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ROSILENE TRUJILLO ALVES Vistos, etc. 

Considerando que a sentença de extinção sem resolução do mérito foi 

mantida em grau recursal pelo insigne TJMT, cujo trânsito em julgado foi 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 24 de janeiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARCELINO DOS REIS (REU)

EMERSON DOS REIS MARCELINO (REU)

DIRCEU MARCELINO (REU)

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000269-37.2018.8.11.0025 AUTOR(A): ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REU: 

EMERSON DOS REIS MARCELINO, EDERSON MARCELINO DOS REIS, 

VALDELICE AMORIM DOS REIS, DIRCEU MARCELINO Vistos, etc. De início, 

observo que a parte requerente pugnou pela emenda à inicial para fins de 

retificação dos pedidos iniciais, posto que, num primeiro momento, incluiu 

pedidos relativos à execução de título extrajudicial, ação monitória e ação 

de cobrança. Observo, ainda, que os requeridos Emerson dos Reis 

Marcelino, Valdelice Amorim dos Reis e Dirceu Marcelino apresentaram 

contestação (Id n. 13260143), assim, intimem-se os citados requeridos, na 

pessoa do advogado constituído, para manifestarem-se acerca do pedido 

de emenda à exordial no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 

considerando a informação de que o requerido Ederson Marcelino reside 

atualmente em Gravataí-RS, manifeste-se a parte requerente no prazo de 

05 (cinco) dias. Às providências. Juína/MT, 27 de janeiro de 2020. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118778 Nr: 708-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE JESUS CORREIA, SULAMITA 

LEMES DE GOIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149427 Nr: 4834-27.2019.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM, JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Considerando que aportou nos autos comunicação acerca da audiência 

de apresentação do adolescente Richard Santos Marques, intime-se a 

defesa para que apresente defesa prévia no prazo legal, juntamente com 

o rol de testemunhas para intimação da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110157 Nr: 2636-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TANIZAKI, MANABO TANIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSEMIRO DOS REIS DIAS, SÔNIA DE 

ARAÚJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:, JOÃO JAQUES DA COSTA - OAB:7.318-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da devolução da carta precatória e da certidão de fl. 153v.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126639 Nr: 379-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/09/2018, às 14h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126639 Nr: 379-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal externada na 

denúncia para CONDENAR o acusado CRISTIANO JOSÉ RODRIGUES 

RAMOS pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 do 

CP.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo à individualização da pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) 

anos, e multa.1º FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere 

do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: sem 

maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: são típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: do crime foram comuns ao 

tipo penal; 8)Comportamento da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 2 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à razão de 1/30 do salário 
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mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª 

FASEInexistem agravantes.Atenuantes: Embora esteja presente a 

circunstância atenuante da confissão espontânea, DEIXO diante da 

vedação de se reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do 

STJ).3ª FASENão havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, 

torno-a DEFINITIVA a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 3780-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Diante da certidão aportada aos autos, e não havendo pedido de 

restituição em 5 (cinco) dias, DESTRUA-SE o objeto apreendido à f. 23, 

arquivando-se estes autos após as comunicações finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149025 Nr: 4550-19.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 DESIGNO o dia 30/03/2020, às 09h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares, bem como CIENTIFICO às partes quanto à 

viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP, isso por 

que se trata de regra preclusiva que convive com a plenitude de defesa, 

na medida em que, parafraseando aresto do STJ, “o art. 479 do Código de 

Processo Penal” dialoga com a “obediência aos princípios do contraditório, 

da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas”, 

emprestando segurança jurídica à dialética processual.INTIME-SE o 

pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE 

as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os 

mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris 

anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta 

Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos 

pronunciados, assim como pelo Ministério Público.Adote as providências 

que se fizerem necessárias, especialmente a publicação da lista dos 

processos a serem julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, 

conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em 

concurso com a gerência deste Foro, providencie alimentação aos 

envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça segurança o 

suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob as ordens do 

magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146393 Nr: 2731-47.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON ALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, INDEFIRO tal pleito, MANTENDO a prisão preventiva do 

acusado.De resto, os argumentos da defesa são insuficientes para a 

extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a 

instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla 

defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia.Por 

oportuno, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/02/2020, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição 

das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente 

no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE as testemunhas 

e o acusado.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2800-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/02/2020, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149547 Nr: 4910-51.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ARRUDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/02/2020, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148433 Nr: 4146-65.2019.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, não 

havendo qualquer alteração do cenário fático já analisado, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva ora formulado.No mais, diante 

da certidão de f. 91, e considerando a ausência de Defensor Público 

lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Douglas Fernando da Luz para 

atuar como Advogado(a) Dativo(a) de ambos os acusados.A(o) 

Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto 

que na sentença será determinada a expedição de certidão, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.INTIME-SE desta nomeação, bem como para 

apresentar defesa preliminar, no prazo legal.Por fim, de acordo com o 

Laudo de Confronto Papiloscópico restou “POSITIVO o resultado de 

confronto papiloscópico, ou seja, são da mesma pessoa as impressões 

digitais apostas no anverso do BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL RG 

CRIMINAL n. 115.401-0, e a que consta no anverso do Prontuário de 

Identificação Civil n. 4699673 SSP/GO em nome de Alexssandro Cadete 

Bento, nascido em Juína/MT no dia 18/09/1984, filho de Antonio Cadete 

Bento e Nelza Elias Bento” (fl. 110-125).Portanto, acolho o pleito ministerial 

e DETERMINO que seja RETIFICADO o nome do acusado, fazendo constar 

o nome correto, qual seja, ALEXSSANDRO CADETE BENTO, filho de 

Antonio Cadete Bento e Nelza Elias Bento, nascido em 18/09/1984, natural 

de Juína/MT e portador do RG n. 4699673 SSP/GO, trocando-se a etiqueta 

dos autos.CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.CUMPRA-SE, 

imediatamente, POR SE TRATAR DE PROCESSO ENVOLVENDO RÉUS 

PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 1594-64.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GABARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Código de rastreabilidade: 81120204889742

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137529.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - CÁCERES ( TJMT )

Data de Envio: 28/01/2020 19:00:34

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 3780-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MAURICIO DALLA COSTA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147 do CP e art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, 

com as implicações da Lei nº. 11.340/06.A denúncia foi recebida no dia 05 

de maio de 2015 (f. 64/65). Citado, o acusado apresentou defesa 

preliminar à fl. 68/70. Designada audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas, 

procedendo-se o interrogatório do réu (fl. 90 e 98).Ato seguinte, o 

Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a absolvição 

do acusado, tendo em vista que as provas produzidas durante a 

investigação não foram confirmadas em juízo (fl.103/104 ).A defesa, por 

sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela absolvição (fl. 

106-108).É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. [...] Ante ao exposto, 

nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado MAURICIO 

DALLA COSTA, dos crimes a ele imputado.Transitada em julgado e 

observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 4357-77.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código n. 135280), REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 03/07/2020, às 09h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 1889-53.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 

06/07/2020, às 9h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 46115 Nr: 658-54.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILIAM FÁBIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código n. 128458), REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 01/07/2020, às 09h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87173 Nr: 1143-49.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACI ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727
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 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, e levando em conta a 

necessidade em realizar visita na unidade prisional, bem como prestar 

atendimento aos advogados e realizar júri envolvendo réu preso na 

apontada Comarca, REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) 

para o dia 08/07/2020, às 09h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109713 Nr: 2459-92.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Considerando a Portaria n. 1633, de 19 de dezembro de 2019, a qual 

designou este magistrado para responder cumulativamente pela Vara 

Única da Comarca de Colniza a partir de 07/01/2020, bem como levando 

em conta a necessidade em realizar audiências envolvendo réus presos 

na apontada Comarca, REDESIGNO a audiência para o dia 09/07/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103765 Nr: 4315-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMÓTEO BRAZ GONÇALVES, ROBERTO 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 Vistos,

 Levando em conta que o acusado Timoteo Braz Gonçalves justificou a 

sua ausência na audiência realizada no dia 18/10/2019 apresentando 

atestado médico à f. 499, REVOGO a decisão de f. 198 no que tange a 

revelia do acusado.

No mais, considerando o teor da Portaria n. 1555/2019- PRES a qual 

suspende o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato 

Grosso e declara ponto facultativo no dia 24 de fevereiro de 2020 em 

virtude do carnaval, REDESIGNO a audiência para o dia 08/06/2020, às 

15h00min.

 Por fim, EXTRAIA-SE a ata de audiência encartada à f. 198, juntando-a no 

volume 3, numerando de acordo com a ordem cronológica.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DESIGNO o dia 11/03/2020, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares, bem como CIENTIFICO às partes quanto à 

viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP, isso por 

que se trata de regra preclusiva que convive com a plenitude de defesa, 

na medida em que, parafraseando aresto do STJ, “o art. 479 do Código de 

Processo Penal” dialoga com a “obediência aos princípios do contraditório, 

da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas”, 

emprestando segurança jurídica à dialética processual.INTIMEM-SE os 

pronunciados e seus Advogados, assim como o Ministério 

Público.INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de 

modo a cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o 

mesmo local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, 

qual seja, a sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas 

arroladas pela Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério 

Público.Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente 

a publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.Prepare 

o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie alimentação 

aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça segurança o 

suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob as ordens do 

magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138061 Nr: 2012-02.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO PEDRO COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, mantenho 

a mesma data, porém, altero o horário da audiência para às 13h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135677 Nr: 302-44.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, mantenho 

a mesma data, porém, altero o horário da audiência para às 14h.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 2702-46.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Gaspar Neto - 

OAB:9174-B/MS, ANA PAULA GASPAR NETO - OAB:OAB/MS 9.174

 Vistos,

Levando em conta que resta pendente apenas a oitiva das testemunhas 

arroladas pela Defesa as quais são residentes na Comarca de Jardim/MS, 

e já havendo expedição de carta precatória (f. 184), CANCELO a 

audiência anteriormente designada e FIXO o prazo de 90 (noventa) dias 

para o retorno da missiva.

Retornando a carta precatória, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem memoriais finais.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136913 Nr: 1177-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA ANDRÉIA 

APARECIDA FIGUEIREDO TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FLS.253.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145768 Nr: 2282-89.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTINS PEREIRA, SILVANO 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT

 Vistos. Nos termos do art. 217 do CPP, a vítima Fernando Henrique dos 

Santos foi ouvida sem a presença dos acusados, sob a justificativa de 

que sente constrangimento. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução 

criminal e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, 

iniciando-se pelo MP. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125751 Nr: 4795-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) Advogado(a) da parte Ré para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais/Alegações Finais, tendo em vista que as 

gravações audivisuais já se encontram nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODOLFO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001607-46.2018.8.11.0025 

Reclamante: José Rodolfo dos Santos Silva Reclamado: Banco Bradesco 

S/A V I S T O S, Considerando a informação de que o limite da conta 

bancária do autor foi aumentado (ID. 25569587), expeça-se novo alvará 

para levantamento da quantia depositada nos autos. Após, arquive-se o 

feito com as baixas e anotações de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELESILVA FERREIRA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001049-40.2019.8.11.0025 

Reclamante: Elesilva Ferreira Mariano Reclamado: Vivo S/A V I S T O S, Em 

análise aos autos verifica-se que a parte recorrente foi condenada às 

penas por litigância de má fé, o que, por expressa dicção legal, afasta a 

possibilidade de a parte litigar gratuitamente, inclusive quanto ao 

recolhimento das despesas processuais para recebimento e 

processamento do recurso inominado, razão pela qual, indefiro o pedido 

de gratuidade nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Concedo a 

requerente o prazo de 48 horas para a juntada do e recolhimento do 

preparo, nos termos do artigo 42, § 1° da Lei n° 9.099/95, pena de 

inadmissibilidade do recurso. Às providências FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MESQUITA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001322-87.2017.8.11.0025 

Reclamante: Nelson Antônio Milhorini Reclamado: Valdir Mesquita VISTOS. 

Concedo a parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC. Certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua 

o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos 

à parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000498-60.2019.8.11.0025 

Reclamante: Mauro Sergio da Silva Reclamado: Vivo S/A V I S T O S, Em 

análise aos autos verifica-se que a parte recorrente foi condenada às 

penas por litigância de má fé, o que, por expressa dicção legal, afasta a 

possibilidade de a parte litigar gratuitamente, inclusive quanto ao 

recolhimento das despesas processuais para recebimento e 

processamento do recurso inominado, razão pela qual, indefiro o pedido 

de gratuidade nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Concedo a 

requerente o prazo de 48 horas para a juntada do e recolhimento do 

preparo, nos termos do artigo 42, § 1° da Lei n° 9.099/95, pena de 
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inadmissibilidade do recurso. Às providências FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-11.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BORGES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-11.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

BORGES DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010456-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Autos nº 8010456-87.2015.8.11.0025 

Exequente: Auto Peças Nello Ltda - EPP Executado: Constil Construções e 

Terraplanagem Ltda Vistos, Passado mais de um anos da constrição 

parcial, requer o credor nova tentativa de bloqueio e penhora de dinheiro 

da executada que porventura esteja depositado em instituições bancárias, 

para garantia do saldo remanescente da dívida, o que, diante do longo 

tempo de tramitação do feito sem efetividade concreta, é medida que se 

impõe, mormente porque estampada a insistência da devedora em não 

pagar ou garantir a dívida em discussão. Desse modo, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes à executada e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Considerando que o ultimo cálculo do débito 

foi apresentado no ano de 2018, intime-se o exequente para apresentar o 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos 

ao gabinete para cumprimento da medida. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, intime-se a devedora. Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Providências 

necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-63.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA QUESSADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Certidão de Crédito expedida em conformidade com a r. 

sentença, se encontra em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial 

Cível, aguardando retirada. Era o que cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010421-98.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON KUHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Certidão de Crédito fora expedida em conformidade com a 

r. decisão, e se encontra em pasta própria na Secretaria do Juizado 

Especial Cível, aguardando retirada. Certifico ainda o cumprimento integral 

da sentença, razão pela qual, remeto o presente feito ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-18.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-54.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR JORGE ADAM (REQUERENTE)

ADELMO ADAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010012-54.2015.8.11.0025 

Reclamante: Silmar Jorge Adam e outro Reclamado: Omni Financeira S/A 

VISTOS, Em consulta ao sistema SisconDJ verificou-se que o valor do 

alvará emitido em favor de Adelmo Adam (ID. 24815550) foi estornado à 

conta judicial, conforme extrato em anexo. Sendo assim, defiro o pedido 

de ID. 26399308 e determino a expedição de novo alvará de levantamento, 

devendo ser observado os dados bancários indicados pelo exequente. 

Empós, tornem os autos ao arquivo. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 471 de 877



1000888-64.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ROSANGELA MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Intime-se a parte devedora para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Por fim, registre-se nos cadastros dos 

autos que o presente processo está tramitando em fase de cumprimento 

de sentença. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000060-97.2020.8.11.0025 REQUERENTE: LUCIA HELENA DE MELO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO 

PAN Vistos etc... Considerando que o pleito exordial diz respeito a 

desconto em folha de pagamento de empréstimo consignado, intime-se a 

parte autora para juntar aos autos holerite atualizado, no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, tornem os autos 

conclusos como DECISÃO DE URGÊNCIA. Às providências. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000059-15.2020.8.11.0025 AUTOR: NIRLEI DE FATIMA FRANCO REU: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE VISTOS. 

Considerando o teor do enunciado nº 01[1] dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, que faculta ao 

magistrado dispensar a realização da audiência de conciliação prevista no 

artigo 7º da Lei nº 12.153/09, bem como do Ofício Circular da 

PGE/196/GPG/2016, que, a despeito da Lei Estadual nº 9.642/11, prevê a 

possibilidade de transação pelo Estado nas causas cujo valor máximo seja 

inferior a 20 (vinte) salários mínimos, comunicou expressamente inexistir 

qualquer possibilidade de locomoção dos Procuradores Estaduais para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, bem como que os Procuradores Estaduais 

foram orientados a não realizarem acordos em audiência de conciliação, 

DISPENSO a realização do referido ato no presente feito. Cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa e fornecer toda a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa - artigo 9º da Lei nº 12.153/09, 

no prazo de 30 dias. Apresentada resposta com arguição de preliminares 

e/ou juntada de documentos pelo reclamado, dê-se vista ao reclamante 

para réplica em 05 (cinco) dias. Na sequência, se necessário for, ao MPE. 

Havendo pedido de produção de provas por qualquer uma das partes, 

tornem conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do feito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA JESUS HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001836-06.2018.8.11.0025 

Exequente: Kesia Jesus Henrique da Silva Executada: Telefônica Brasil 

S/A VISTOS, Intime-se a parte credora para se manifestar sobre o 

depósito de ID. 27356925, bem como sobre a satisfação da obrigação, no 

prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000647-90.2018.8.11.0025 

Reclamante: Gilson de Oliveira Reclamado: Banco Bradesco e TRR – 

Comodoro Diesel Ltda V I S T O S, Da análise dos autos, verifica-se que a 

condenação por danos morais foi afastada pela instância recursal (ID. 

27032495), razão porque defiro o pleito de ID. 28364050 e determino a 

restituição do valor depositado no ID. 21713467 à instituição financeira, 

devendo a secretaria expedir o respectivo alvará de levantamento 

observando os dados bancários indicados. Por consequência, indefiro o 

pedido de levantamento formulado pelo autor no ID. 27345402. Cumprida a 

determinação anterior, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 472 de 877



interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-34.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000254-34.2019.8.11.0025 

Reclamante: Ana Maria Rangel Reclamado: Telefônica Brasil S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27320426, informando que a 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MACHADO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000795-04.2018.8.11.0025 

Reclamante: Valdirene Machado Pereira Reclamado: Vivo S/A V I S T O S, 

Indefiro o pedido de ID. 26461728, porque apesar de não haver 

condenação solidária é certo que a autora foi condenada ao pagamento 

de multa, custas processuais e honorários advocatícios por litigar de 

forma maliciosa e é este o motivo do afastamento da gratuidade judiciária, 

ou seja, o indeferimento da benesse se deu pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé e não por ser a condenação solidária. Dito isto e 

considerando o teor da certidão de ID. 27318247, informando que s 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000224-96.2019.8.11.0025 

Reclamante: José Carlos Lopes Barbosa Reclamado: Vivo S/A VISTOS, 

Considerando o teor da certidão de ID. 27319981, informando que o 

recorrente não promoveu o recolhimento do preparo do recurso inominado 

interposto, com fundamento no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 80 do FONAJE, julgo-o deserto. Certifique a Secretaria o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos com as 

formalidades legais. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001311-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 101311-58.2017.8.11.0025 

Exequente: Luciana Quadros Executado: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A VISTOS, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume 

da análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento 

dos valores depositados em Juízo. Por tais razões, em face do 

adimplemento do executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante 

o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor da credora para levantamento do valor depositado no ID. 17694055, 

nos moldes requeridos na petição de ID. 27213723 e autorizado por meio 

da procuração de ID. 10452671. Transitado em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DANTAS JUSTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000332-62.2018.8.11.0025 

Exequente: Bruno Dantas Justino Executado: Banco Bradesco Cartões 

S/A VISTOS, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise aos 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado nos autos (ID. 27286393), 

nos moldes requeridos na petição de ID. 27319865 e autorizado por meio 

da procuração de ID. 12189101. Transitado em julgado, arquive-se o feito 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000864-02.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000864-02.2019.8.11.0025 

Exequente: Aline Cristina Ferreira de Mendonça Executado: Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi 

Univales MT VISTOS, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise aos 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte devedora quitou 

débito exequendo e a credora postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se a advogada da parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar instrumento de procuração que lhe 

confere poderes para levantar valores em nome da representada ou, no 

mesmo prazo, indique os dados bancários da sua cliente. Cumprida a 

determinação anterior, expeça-se alvará em favor da credora para 

levantamento do valor depositado no ID. 27233317. Transitado em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-59.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXAO MAZZETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010400-59.2012.8.11.0025 

Requerente: Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Requerido: Banco 

Bradesco S/A V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que antes mesmo do 

trânsito em julgado da decisão proferida, o devedor/condenado depositou 

espontaneamente o valor da condenação, acostando aos autos guia de 

depósito judicial no valor de R$ 68,11, equivalente ao montante a ser 

restituído. Noutro passo, o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo relativos a guia de ID. 1892376. Por tais razões, em 
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face do adimplemento do executado, a extinção do feito é medida 

impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com 

arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do valor 

depositado nos autos. Transfira-se o crédito para a conta bancária 

indicada pelo exequente (ID. 9159475). Certificado o trânsito em julgada 

desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GREGORIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001465-76.2017.8.11.0025 

Requerente: Jessica Gregorio da Costa Requerido: Banco Bradesco S/A V 

i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado da 

decisão proferida, o devedor/condenado depositou espontaneamente o 

valor da condenação, acostando aos autos guia de depósito judicial no 

valor de R$ 5.475,11, equivalente ao montante indenizável. Noutro passo, 

a credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo 

relativos a guia de ID. 16752279. Por tais razões, em face do adimplemento 

do executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e 

por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo 

com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

credora para levantamento do valor depositado nos autos. Transfira-se o 

crédito para a conta bancária indicada pela exequente, conforme 

autorizado por meio da procuração de ID. 10949411. Certificado o trânsito 

em julgada desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000740-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000740-53.2018.8.11.0025 

Requerente: Rosinei Aparecida Ferreira Requerido: Vivo S/A V i s t o s, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado da 

decisão proferida, o devedor/condenado depositou espontaneamente o 

valor da condenação, acostando aos autos guia de depósito judicial no 

valor de R$ 3.558,72, equivalente ao montante indenizável. Noutro passo, 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo 

relativos a guia de ID. 28079639. Por tais razões, em face do adimplemento 

do executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e 

por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo 

com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

credora para levantamento do valor depositado nos autos. Transfira-se o 

crédito para a conta bancária indicada pela exequente e autorizado por 

meio da procuração de ID. 13564627. Certificado o trânsito em julgada 

desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 006/2020-CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA, MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

Considerando a Lei Municipal nº. 695 de 09/06/03, que estabelece os 

feriados municipais desta Comarca;

R E S O L V E :

I – SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial da sede desta 

Comarca de Mirassol D’Oeste nos seguintes dias:

- 27/2/2020 (quinta-feira), falecimento do saudoso Padre Giácomo Gueva, 

popular "Padre Tiago".

- 14/5/2020 (quinta-feira), Emancipação Política;

- 28/10/2020 (quarta-feira), comemoração ao Aniversário deste Município;

II – Os prazos processuais que porventura iniciam ou terminam nestas 

datas, prorrogar-se-ão, automaticamente, para o primeiro dia útil seguinte;

Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça e aos Cartórios Extrajudiciais.

Mirassol D’ Oeste, 29 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002024-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IGNACIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28146985, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 12/03/2020, às 16h. fazendo 

se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinações 

da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 29 de janeiro de 2020. 

Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 

595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA NOGUEIRA OAB - 997.295.201-00 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000110-68.2020.8.11.0011. 

REPRESENTANTE: LUCELIA SILVA NOGUEIRA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE CONCESSAO DE AUXÍLIO- RECLUSÃO RURAL COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” proposta por GABRIEL NOGUEIRA 

DE JESUS E PIETRA NOGUEIRA DE JESUS contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 
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do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que não houve elementos 

probatórios bastantes da qualidade de segurado do genitor dos autores. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la 

no prazo legal. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS 

acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001987-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (REU)

E. S. R. (REU)

P. M. D. C. (REU)

L. C. (REU)

M. A. N. (REU)

S. C. D. S. (REU)

G. E. R. (REU)

S. R. R. (REU)

J. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001987-14.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA, ELI SANCHEZ ROMAO, 

MAURY SOUZA DA SILVA, SIDINEI CUSTODIO DA SILVA, MARINEIDE 

APARECIDA NUNES, LUIZ CAVALCANTI, JHONATAN PINHEIRO SALLES, 

SAMUEL RODRIGUES ROSA, GERALDO ELIAS RIBEIRO Vistos. Os autos 

vieram conclusos ante pedido do digno advogado, nomeado curador 

especial do requerido, no sentido de que lhe sejam fixadas 02 (duas) 

URHs a título de honorários advocatícios iniciais, sem prejuízo de futura 

majoração, consoante Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional de Mato Grosso (id nº 28328488), dada a complexidade 

da causa e pluralidade de réus. Pois bem. Em que pese esta Magistrada 

recolher a importância do múnus público exercido pelo advogado dativo, 

cumpre assinalar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 

consonância com o principio da proporcionalidade e os critérios dispostos 

no art.20,§3º,CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. HONORÁRIOS DO ASSISTENTE JUDICIÁRIO. MÚNUS 

ASSUMIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO EM 2,5 URH. PATROCÍNIO 

DE 3 DOS 4 ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO AUTOR. 

MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 3,75 URH (75% DO VALOR DO ITEM 15 

DO ANEXO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 155-1997). PEDIDO DE FIXAÇÃO 

DE URH EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do Anexo Único, item 

15, da Lei Estadual n. 155-1997, o assistente deve ser remunerado, nas 

ações de alimentos, em 5 URH. Entretanto, nos termos do artigo 13 da 

referida lei, o magistrado pode reduzir o valor estipulado na tabela quando 

o defensor não patrocina a causa desde o início. Assim, tendo o 

mandatário realizado três dos quatro atos praticados pelo autor, a 

majoração de sua verba honorária é medida obrigatória. A fixação de URH 

em razão da interposição de apelo pelo assistente judiciário é devida 

apenas quando o mandatário é constituído, exclusivamente, para a 

finalidade de recorrer, na forma do item 41 do Anexo Único da Lei Estadual 

n. 155-1997. (TJ-SC - AC: 657243 SC 2011.065724-3, Relator: Luiz Carlos 

Freyesleben, Data de Julgamento: 05/10/2011, Segunda Câmara de Direito 

Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Imbituba). Nesse diapasão, 

considerando a complexidade da causa e a pluralidade de demandados, 

nos termos do que preceitua o art.9º, CPC, AUMENTO o valor dos 

honorários advocatícios fixados para o valor inicial de 2 (duas) URH 

correspondente a sua atuação mínima, podendo o valor ser novamente 

majorado alfim do processo. Dessa feita, DEVOLVO o prazo para 

apresentação de defesa, consoante pugnado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000360-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Salustiano da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 476 de 877



Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000360-38.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARILZA PEREIRA MORAES REQUERIDO: JOÃO 

SALUSTIANO DA SILVA Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 

28485709 a fim de habilitar o patrono da parte requerida devidamente 

nomeado por este juízo para patrocinar a causa em decisão de ID 

22893050. Ademais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão anteriormente 

proferida. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003309-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE PAULA DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003309-35.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEILA DE PAULA DIAS SILVA REQUERIDO: GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por LEILA DE PAULA 

DIAS SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados na exordial. Narra a autora, em síntese, que foi aprovado no 

concurso público 01/2017 do Estado de Mato Grosso em 20º lugar para o 

cargo de professor da Educação Básica na área de Pedagogia. 

Acrescenta que o edital previa a existência de 14 vagas para o cargo da 

requerente, sendo que foram chamados até o 15º colocado. Relata que 

posteriormente tomou conhecimento que o requerido estava contratando 

vários servidores temporários para ocupar as vagas dos servidores do 

concurso. Afirmou que, no caso específico da cidade que concorre à 

vaga, qual seja, esta cidade de Mirassol D’Oeste, foram contratados 

temporariamente 35 (trinta e cinco) professores para ocupar o cargo ao 

qual o requerente concorreu, fato este que preteriu sua convocação, 

ferindo, em tese, seu direito subjetivo à nomeação, bem como que há 9 

vagas sem preenchimento para o mesmo cargo. Devidamente citado, o 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação em ID 24108136 

sustentando que a autora tem mera expectativa de direito à nomeação, eis 

que ficou apenas classificada e não como aprovada no concurso; 

legitimidade das contratações temporárias pois apesar da função ser 

permanente a necessidade pode ser temporária; e que a nomeação é 

condicionada à disponibilidade orçamentária, sendo necessária a inclusão 

na lei orçamentária anual e adequação a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Impugnação à contestação apresentada em ID 24182760. Audiência de 

instrução e julgamento realizada em ID 26242498, oportunidade na qual 

foram ouvidas as testemunhas Carlos Alberto Nunes da Cruz, Elaine 

Cassia da Silva e Oziel de Souza Lima Leite. Os autos vieram conclusos. É 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto consigno 

que o mérito da causa gira em torno da legalidade ou ilegalidade das 

contratações temporárias para exercício do mesmo cargo da autora e 

possível preterição na posse dos aprovados. A nomeação é originalmente 

ato discricionário do administrador público, sendo possível a apreciação 

do judiciário apenas a análise da legalidade do ato praticado, impedindo o 

aprofundamento ao mérito administrativo. Sobre o tema, há que se 

consignar que os atos administrativos possuem presunção de legalidade, 

o que só pode ser rechaçado mediante apresentação farta de provas. 

Neste sentido: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CEB. 

COBRANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E 

LEGITIMIDADE. I. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e 

legalidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido 

contrário. II. Não afastada a legitimidade das cobranças perpetradas pela 

CEB, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito configura exercício 

regular do direito da credora, não ensejando a compensação moral 

postulada. III. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, Processo 

0703640-17.2018.8.07.0018, 6ª Turma Cível, Relator José Divino, j. 

21/02/20019) Pois bem. Compulsando o arcabouço probatório produzido 

durante a instrução processual, tenho que a autora não logrou comprovar 

o desvirtuamento do instituto da contratação temporária pelo Estado de 

Mato Grosso, sendo que era ônus que recai sobre si, conforme prevê o 

art. 373, I, do CPC. Consigno que a mera contratação de servidores 

temporários para exercer a mesma função de aprovados em concurso 

público não configura, por si só, ilegalidade dessas contratações, eis que 

se trata de instituto previsto na Constituição Federal, no inciso IX do artigo 

37, verbis: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, bem como encontra os requisitos elencados na Lei 

Federal nº 8.745/93. A autora se limitou na instrução a comprovar a 

existência de vagas decorrentes de aposentadorias, todavia, não restou 

comprovado que houve nomeação de servidores temporários para tais 

vagas, bem como a posse de servidor concurso exige bem mais que a 

mera existência de vagas. Tal conclusão está inclusive claramente 

disposta no edital do concurso, especificamente no item 15.1, com a 

seguinte redação: A classificação final no Concurso Público não assegura 

ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a 

expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, 

ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às 

necessidades e possibilidade financeira do órgão. Portanto, repiso, sobre 

a autora recaía o dever de comprovar, além da existência da vaga, que o 

Estado de Mato Grosso possui possibilidade financeira e interesse em dar 

posse aos aprovados, incluindo neste ônus o dever de apresentação dos 

índices de gastos com pessoal para averiguação quanto à adequação à 

Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusão em lei orçamentária anual, além 

de comprovar a nulidade dos contratos temporários firmados. Porém, não 

o fez. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na 

exordial, EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I 

do CPC). CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 

10% (dez por centos) sob o valor da causa, exegese do art. 85, §2º, do 

mesmo Códex, contudo suspendo a exigibilidade até que comprovada a 

cessação da hipossuficiência financeira alegada. Transitada em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 28 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003859-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

procuração anexo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003859-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER JULIA NASCIMENTO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)
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procuração anexo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004090-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004087-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006212-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINI DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1006212-92.2018.8.11.0006. 

AUTOR(A): MARTINI DE PAULA FERREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 27 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000573-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001096-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALTER DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 27 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALIM MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001827-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA VALIM MACHADO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 
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retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada apelação adesiva 

pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001827-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALIM MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001827-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA VALIM MACHADO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada apelação adesiva 

pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002611-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002611-29.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO ROBERTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO 

SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE ACIDENTE DE 

TRABALHO” proposta por PAULO ROBERTO DA SILVA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados. 

Entre um ato e outro a autarquia demandada apresentou acordo (ID 

28509851), ao passo que a autora concordou (ID 28567149). Os autos 

vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em todos os seus 

termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito. Custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios conforme acordado entre as partes, porém, SUSPENDO sua 

exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo legal, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 29 de janeiro de 2019. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002607-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002607-89.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro a autarquia demandada apresentou acordo (ID 

28324319), ao passo que a autora concordou (ID 28415164). Os autos 

vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A RELATAR. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a autocomposição formulada na exordial em todos os seus 

termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito. Custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios conforme acordado entre as partes, porém, SUSPENDO sua 

exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo legal, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 29 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002130-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AMANCIO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002130-66.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELISANGELA AMANCIO RAMOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PARA 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por Elisangela Amancio 

Ramos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro a autarquia 

demandada apresentou acordo (ID 28324318), ao passo que a autora 

concordou (ID 28408199). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A 

RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada na 

exordial em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 
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presente feito com resolução de mérito. Custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios conforme acordado entre as partes, 

porém, SUSPENDO sua exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo 

legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 29 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001833-59.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IVANILDA DA SILVA BEZERRA DOS SANTOS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando o 

informado pela Autarquia demandada em id retro, AGUARDE-SE em 

cartório o julgamento do processo mencionado. Com o julgamento, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo legal. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 30 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001848-28.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ITELVINA ROSA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE ALVES RONCONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000805-56.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MARLENE ALVES RONCONI REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por MARIA MARLENE ALVES RONCONI, em que alega 

contradição na decisão de id nº 27597841. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que 

a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista 

que a decisão se limitou a discorrer acerca da determinação da 

Corregedoria do Estado de Mato Grosso, bem como que referida 

determinação encontra-se suspensa, motivo pelo qual o processo deve 

tramitar regularmente, inexistindo qualquer determinação de remessa do 

feito, ao contrário do aduzido pelo embargante. Ante o exposto, RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão 

proferida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 222505 Nr: 4067-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques, Darci Dorival Valerio, Vera Lucia Caetano Marques, Elma 

Aparecida Silva Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22.165-A, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, João 

Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A

 Vistos.

INTIME-SE a exequente pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) 

dias, para que a parte dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Após, CONCLUSO.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 223890 Nr: 4308-78.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Aguiar Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jonas José Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO 

SUMÁRIO” proposta por MARIA DE LOURDES AGUIAR LEMES 

devidamente qualificada, dos bens deixados por ocasião do falecimento 

de seu esposo JONAS JOSÉ LEMES, ambos devidamente qualificados nos 

autos.
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Diz a certidão negativa de fl. 122, que não foi possível encontrar a 

inventariante, por várias vezes foi tentado contato telefônico via celular e 

segundo informações dos vizinhos a mesma mudou-se para local 

desconhecido, não sendo possível intimá-la.

Após, no petitório de fl. 123- verso, a Defensoria Pública pugnou pela 

extinção do feito, em razão da exequente ter mudado de comarca sem 

comunicar a instituição para a devida providência processual.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, de elementar conhecimento que a ausência de impulso 

processual da parte autora implica na extinção anômala do processo, a 

rigor do que disciplina o art. 485, inciso III, do CPC.

Isto posto, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Por consectário, CONDENO a parte autora (inventariante) ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porém suspendo a sua exigibilidade 

caso seja beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 207505 Nr: 1468-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Batista da Costa Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Maques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO – CRC-MT em face de VALERIO 

BATISTA DA COSTA SEVERINO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, o exequente informou à fl. 100 que, tendo em vista o 

deferimento da remissão das anuidades de 2011, 2012 e parte da 

anuidade de 2013 e que a executada pagou o débito de forma 

administrativa o remanescente da anuidade de 2013, pugnou pela extinção 

do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação pelo executado, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais a qual fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, porém, 

suspendo a sua exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28472 Nr: 2316-29.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Guabiraba Bomfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o pugnado pela autora às fls. 94/95-v, bem como o decidido 

em sede recursal às fls.58/59 dos autos em apenso, REMETAM-SE os 

autos ao contador judicial para que carreie aos autos planilha de cálculo 

atualizada, sem aplicação de multa diária, conforme outrora decidido.

HOMOLOGO desde já os cálculos judiciais, de modo que SE EXPEÇA o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100,CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

 Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 103305 Nr: 989-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPG, THGdS, HCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DE MATO GROSSO – CRC-MT em face de VALERIO 

BATISTA DA COSTA SEVERINO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, o exequente informou à fl. 100 que, tendo em vista o 

deferimento da remissão das anuidades de 2011, 2012 e parte da 

anuidade de 2013 e que a executada pagou o débito de forma 

administrativa o remanescente da anuidade de 2013, pugnou pela extinção 

do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação pelo executado, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais a qual fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, porém, 

suspendo a sua exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo 

o necessário.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32477 Nr: 2954-28.2008.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Egidia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Lucila Egidia de Oliveira em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.217).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 31286 Nr: 1791-13.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Maria Gomes da Silva em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.292).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 3139-66.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Rodrigues Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Alvina Rodrigues Paiva em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.159).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29305 Nr: 3124-34.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Leite Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Luiza Leite Soares em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito, tendo em 

vista o levantamento dos valores executados. (fl.138).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.
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Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 180114 Nr: 998-98.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Fatima Rizzi Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não fora juntado planilha de 

cálculo atualizada do débito, de modo que, INTIME-SE a parte requerente 

para que acoste nos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 

(quinze), sob pena de indeferimento do pedido da penhora on-line via 

sistema BACENJUD.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253515 Nr: 4999-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Evair de Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29927 Nr: 728-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Leonor de Oliveira Zarzenon, Osvaldo 

Zarzenan, Ernestina Zarzenon de Barros, Pedro Geraldo Zarzenon, Sonia 

Aparecida Zarzenon, Izabel de Fatima Zarzenon Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE o remanescente da decisão de fl.199.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 122-22.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Alexandre Poltroniere

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - OAB:16182 oab 

mt, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de habilitação do espólio de Vilma Alexandre 

Poltroniere, bem como a manifestação da autarquia à fl.249/249-v, há que 

ser dado os contornos jurídicos para a questão, a fim de evitar prejuízos 

às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 

313, §§ 1o e 2o.

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Considerando que a habilitação fora promovida pelo cônjuge (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, DECLARO-O habilitado 

no presente feito, em sucessão da de cujus, devendo o feito continuar 

seu trâmite regular.

Assim, DETERMINO a retificação do polo ativo, devendo ser encaminhado 

o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos autos e no 

sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o Espólio de 

Vilma Alexandre Poltroniere, representada pelo herdeiro ora habilitado.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 187-65.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pauferro da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a autarquia demandada interpôs recurso de apelação, 

bem como as contrarrazões apresentadas pela autora, CUMPRA-SE o 

remanescente da decisão de fl.71.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 29346 Nr: 3118-27.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Moreira Lão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, tendo em vista que a decisão acostada à fl.144 não fora 

cumprida na íntegra, DÊ-SE fiel cumprimento à decisão supracitada.

No mais, considerando o pugnado pela exequente à fl.151, DEFIRO o 

pedido ali contido, de modo que CONCEDO 15 (quinze) dias para a autora 
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manifestar o que entender de direito, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252547 Nr: 4354-62.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Paiva Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Jessé - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl.145, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia 

demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a 

ordem judicial emanada às fls.105/107-v, fixando a multa diária no importe 

de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 12 (doze) salários 

mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa conforme 

entendimento jurisprudencial .

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE com máxima urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247780 Nr: 2022-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josilene Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposta por Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em desfavor de Josilene Gomes da Silva.

Instada, a impugnada manifestou concordando, fl.84, com os cálculos do 

impugnante apresentados à fl.78.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, considerando a manifestação da impugnada, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da 

impugnante, nos termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO 

os cálculos apresentados à fl.78.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, observando-se o cálculo apresentado à fl. 

78, com a consequente expedição dos alvarás competentes.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMRPA-SE o remanescente da decisão acostada à fl.110.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1347-19.2004.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Antônio Dovídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos.

Considerando o teor da certidão vertida à fl. 84, verifico existência de erro 

material na sentença de fls.80/81, visto que o feito fora extinto ante a 

perda do objeto, devendo assim o autor ser condenado ao pagamento das 

custas processuais. Pois bem.

 De pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está 

autorizado a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a 

necessidade de embargos declaratórios.

 Posto isso, reconheço o erro material na mencionada sentença, razão 

porque A RETIFICO, tão somente para consignar que a parte requerente é 

quem deve proceder com o pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82 e seguintes, CPC.

Mantenho os demais termos da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 2431-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Léa Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 317, verifico que o exequente não acostou aos 

autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e efetivação do 

bloqueio.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha 

atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSO para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 131735 Nr: 1670-77.2011.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA - OAB:11343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 37.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 575-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16595, Cristina Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE 

RESENDE - OAB:13714, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Toste Cardoso - OAB:, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 Vistos.

 Em que pese a executada tenha sido devidamente intimada para 

apesentar nos autos bens passíveis de penhora, a mesma quedou-se 

silente.

Desta feita, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me 

os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano do Carmo Nascimento, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carollayne Noêmia Justino Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a impossibilidade de intimação do genitor da menor 

conforme constou na certidão de fl. 104, DETERMINO que este seja 

intimado por edital do inteiro teor da sentença, observando os requisitos 

do artigo 256 do mesmo códex. Neste sentido vejamos:

 Ementa: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA DO AUTOR - 

INTIMAÇÃO PESSOAL- FRUSTRAÇÃO -INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SÚMULA 240 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Quando frustrada a 

intimação pessoal e o autor encontrar-se em lugar incerto é válida a 

intimação por edital como já decidiu este e. Tribunal de Justiça. - 

Configurada a desídia do requerente, por deixar de realizar os atos que 

lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, por mais de 

trinta dias, correta a decisão que declara sua extinção, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 267 , inc. III , parágrafo 1º do CPC . - Nos casos de 

revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada, 

não há como presumir eventual interesse do demandado na continuidade 

do processo, o que torna desnecessária a formulação de requerimento de 

sua parte, no sentido de extinção do feito. Hipótese em que não se aplica 

a Súmula 240 do STJ. (TJ-MG – AC: 10024101704625001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2013, Câmaras Cíveis/12ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2013).

Após, devidamente certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255342 Nr: 5745-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Fernandes da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vieram-me os autos conclusos ante o teor da manifestação do requerido 

às fls. 126/145.

Pois bem! Prima facie, à primeira vista, tenho que a derradeira 

manifestação exposta pelo requerido, ora executado é intempestiva. 

Razão porque, DETERMINO à Secretaria da Vara que SE CERTIFIQUE 

acerca da tempestividade do referido petitório, devendo, para tanto, 

observar os desígnios do art. 525 do CPC, bem como a juntada da 

intimação à fl. 119.

Sendo, pois, tempestiva, INTIME-SE a exequente acerca do teor do 

referido petitório, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Se intempestiva, CUMPRA-SE in tontum a decisão estampada à fl. 

125.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 188607 Nr: 2430-55.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, GUSTAVO 

TOSTES CARDOSO - OAB:6635, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.
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CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 3725 Nr: 15-13.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo Ferreira Souto, Riolando Correia Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 228440 Nr: 997-45.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Sousa, Irene Oliveira Bazan, 

Vilma Aparecida de Oliveira, Aparecida Andre Monteiro, Nailma Teixeira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fls. 314/328, donde o executado suscita 

prescrição do objeto desta litis, sendo pois matéria de ordem pública, com 

o olhar volvido ao princípio da não surpresa , nos termos do art. 10, do 

CPC, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 176084 Nr: 297-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 Vistos.

 Em que pese o pleito de fl. 130, INTIME-SE a exequente para esclarecer 

se houve o descumprimento do acordo de fls. 106/109, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me 

os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229968 Nr: 1786-44.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Vistos.De pronto, verifico que o valor atribuído aos presentes embargos 

destoa do correto. Isso porque, foi fixado como sendo de apenas R$ 

100.000,00 (cem mil reais), contudo, como é cediço, o valor da causa em 

embargos de execução é o correspondente ao valor do proveito 

econômico perseguido pelo embargante.Nesse sentido:Agravo de 

Instrumento. Impugnação ao valor da causa. Embargos à execução. Valor 

da causa que deve corresponder ao valor do proveito econômico 

perseguido pelo embargante. Precedentes do STJ. Doutrina. Decisão 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AI 2062719-28.2016.8.26.0000, 21ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Virgilio de Oliveira Junior, j. 

27/06/2016)Assim, considerando que o mérito dos embargos discute a 

execução em si, como um todo, deve ser o valor dos embargos o mesmo 

da execução.Compartilhando desse entendimento:PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. – A ausência de expressa 

indicação do valor da causa em embargos do devedor não rende enseja a 

extinção do processo sem o julgamento do mérito. – Nos embargos do 

devedor, o valor da causa corresponde ao da execução. Tendo as custas 

sidas pagas pelo referido valor, não há lugar para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. – Recurso provido. (TRF2, AC 

167927-98.02.14500-9, 1ª Turma, Relator Desembargador Federal Ricardo 

Regueira, j. 26/06/2002)(...) A ausência de expressa indicação do valor da 

causa em embargos do devedor não rende ensejo à extinção do processo 

sem o julgamento do mérito, porque nos embargos do devedor o valor da 

causa corresponde ao da execução (TRF2, AC 9502170164, 4ª Turma 

Especializada, Relator Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, j. 

23/10/2007)Desta feita, CORRIJO de ofício o valor da causa para R$ 

1.476.068,25 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil e sessenta e 

oito reis e vinte e cinco centavos), intimando-se o embargante para 

efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ext inção anômala.Somente então, 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 229969 Nr: 1787-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Aparecido Marques, Vera Lucia Caetano 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, Daniela Winter Cury - OAB:OAB/RS 86.861-B, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:MT/22.165-A, Gustavo Porto Franco Piola - OAB:13.978-A

 (...).De pronto, verifico que o valor atribuído aos presentes embargos 

destoa do correto. Isso porque, foi fixado como sendo de apenas R$ 

410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), contudo, como é cediço, o valor 

da causa em embargos de execução é o correspondente ao valor do 

proveito econômico perseguido pelo embargante.Nesse sentido:Agravo de 

Instrumento. Impugnação ao valor da causa. Embargos à execução. Valor 

da causa que deve corresponder ao valor do proveito econômico 

perseguido pelo embargante. Precedentes do STJ. Doutrina. Decisão 

mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AI 2062719-28.2016.8.26.0000, 21ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Virgilio de Oliveira Junior, j. 

27/06/2016)Assim, considerando que o mérito dos embargos discute a 

limitação da responsabilidade dos sócios ao valor integralizado das cotas, 

o valor da causa deve ser a diferença entre o valor da execução em 

apenso e o valor dito devido, eis que será o proveito econômico 

pretendido.Compartilhando desse entendimento:PROCESSUAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 

VALOR PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO. 1. O valor da causa nos embargos 

à execução deve guardar consonância com o proveito econômico 

perseguido pelo embargante. 2. No caso concreto, o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva em sede de embargos à execução, desobriga a 

embargante do pagamento do valor integral da execução, sendo esse, 

portanto, o proveito econômico advindo da procedência dos embargos. 3. 

Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1394473, 4ª Turma, 

Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 23/10/2012)Desta feita, 

CORRIJO de ofício o valor da causa para R$ 1.066.068,25 (um milhão e 

sessenta e seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 

intimando-se o embargante para efetuar o recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

a n ô m a l a . S o m e n t e  e n t ã o ,  C O N C L U S O S . I N T I M E M - S E . À S 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 24 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255727 Nr: 5892-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires 

Garcia de Oliveira, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante o exposto, nos termos de um dos princípios pétreos, ou seja, 

da liberdade de ir e vir conferidos pela nossa Carta Magna em seu art. 5º, 

XV, INDEFIRO os pedidos de suspensão da CNH, passaportes e de 

bloqueio dos cartões de crédito, de modo que, DETERMINO a intimação da 

parte autora para pugnar o que entender cabível ao presente estágio 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências de 

praxe.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 24 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 252473 Nr: 4316-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdO, CEOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de deliberar a respeito do narrado no petitório de fls. 49/50, onde 

noticia sobre o acordo firmado entre as partes no CEJUSC, requerendo a 

extinção do feito e baixa nos autos, determino que, INTIME-SE a parte a 

parte autora para que acoste nos autos o referido acordo, para que seja 

homologado via sentença judicial, nos termos no inciso III do art. 487, 

alínea “b” do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 199706 Nr: 4287-39.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.87, de modo que REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

nos termos do art. 40, §3º da Lei nº 6.830.

 CUMPRA-SE.

ÀS POVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 170151 Nr: 3749-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Montanha Freire Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Combat de 

Faria Tavares - OAB:18477/B, Rodrigo Santos de Carvalho - 

OAB:18026

 (...) e professora junto aos quadros da Administração Pública Direta 

Estadual, entre os períodos de 2009 e 2011.Após o normal transcurso dos 

autos, a ação fora julgada procedente ex vi fls. 140/146.Todavia, o tema 

objeto da presente encontra-se pendente de pacificação na E. Corte 

Suprem, conforme explanado no decisum de fls. 298/299. Às fls. 

302/302-v (não numeradas), a requerente insurge-se por meio de 

Embargos à Execução, renunciando o índice que venha a ser adotado pela 

E. Corte Suprema, bem como renuncia expressamente quanto a eventuais 

valores de atualização monetárias e juros moratórios que insurgiriam a seu 

favor, pelo que requer o levantamento do saldo incontroverso. Afirma ter 

urgência no encerramento do processo; que é irrelevante o índice que 

venha a ser adotado pelo STF.Os autos vieram-me conclusos.É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.Prima facie, a despeito da 

derradeira manifestação da requerente, tenho que não fora observada o 

procedimento adequado da via eleita.Isto porque, é cediço que para se 

insurgir por meio de embargos à execução, o recorrente deve o 

embargante observar o rito respectivo, eis que tal instrumento consiste 

são distribuídos por dependência e devem ser autuados e instruídos em 

apartado dos autos principais, nos termo do que dispõe o art. 914, §1° do 

CPC, in verbis:Art. 914. O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.§ 

1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.Assim, considerando que a requerente 

não observou o procedimento adequado da via eleita, NÃO CONHEÇO da 

derradeira manifestação exarada nos autos. Por consectário, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D´Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima
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 Cod. Proc.: 225935 Nr: 4658-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia, Eli Sanches Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Tal, Maria dos Anjos Rodrigues 

Silva, Fabiano Martins de Jesus, Edineia Moreira Rodrigues, Luzinete 

Ramos Martins, Agnaldo Felix Pereira, Cristiano Soares Monteiro, Ademar 

Azevedo, Cleiton Messias Aguiar, Jose de Tal, Geane Bruno Aguario 

Martins, Laura Maria de Oliveira, Osmar Santana Pirineti, Maria Madalena 

Soares de Barros, Valdinei Camillo, Fernanda Clara Ferreira, Wilson 

Pereira da Silva, Keila Sales da Silva, Ivan da Silva Farias, Lucelia Silva de 

Oliveira, Eliane Patricio da Silva, Joseane de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

 De pronto, DEFIRO in tontum a cota ministerial de fls. 355/357, de modo 

que SE INTIME o Município de Curvelândia/MT para que apresente a 

documentação ora requisitada, no prazo de 15 (quinze) dais.

 Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, DÊ-SE 

VISTAS dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 15 (quinze) 

dias.

Somente então, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, LIA RITA CURCI LOPEZ - OAB:234.098/SP, PAULO 

AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - OAB:130.053/SP, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:138.486

 (...) Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1ºe §2º do 

NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte 

requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema Bacenjud e, se 

negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo 

em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a 

avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a 

parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação 

se a penhora foi realizada na presença do devedor.VI. Apresentada 

qualquer impugnação pela parte executada, manifeste-se a parte 

exequente. Após, apresentada ou não manifestação, conclusos para 

decisão.VII. Ausente impugnação EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento à parte exequente com prazo de 90 (noventa) dias, devendo 

a mesma se manifestar quanto à satisfação de seu crédito no prazo de 10 

(dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos devem ser 

arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol D´Oeste/MT, 24 

de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, 

SÉRGIO HENRIQUEK. KOBAYASHI - OAB:MT- 6180

 Vistos.

Reportam-se os autos de “AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR” 

movida por ROSILENE FERREIRA DE FREITAS em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte requerida pugnou pela extinção do feito, 

juntando aos autos o pagamento dos honorários sucumbenciais no importe 

de R$ 1.753,75 (mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), consoante de vê das fls. 174/175.

Instado a se manifestar acerca do respectivo pagamento, a requerente 

quedou-se silente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

CONDENO a executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 70013 Nr: 46-61.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Americo Souza Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 286/287, devendo a 

requerente manejar a competente ação, seja ela judicial ou 

administrativa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 214464 Nr: 2814-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 488 de 877



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13.461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido do item “3” de fls.123/124, devendo a Secretaria de Vara 

observar se o valor remanescente do saldo outrora bloqueado fora 

atualizado.

 Se positivo EXPEÇA-SE Alvará com a devida atualização, caso contrário 

levante-se apenas o valor de R$682,37 (seiscentos e oitenta e dois reais 

e trinta e sete centavos), observando a conta bancária informada.

 Na mesma toada, DETERMINO que SE INTIME o executado para que 

informe o paradeiro dos veículos de placas JYC-6460 e GSL-1784, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC.

Se informada a localização, EXPEÇA-SE novo mandado de penhora, 

depósito e avaliação, caso o executado deixar transcorrer o prazo sem 

manifestar-se, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240924 Nr: 3382-29.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Barreto de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação da requerida as fls. 110/113, DÊ-SE VISTAS 

dos autos à requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção anômala do processo.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, devolvamme 

os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 100 Nr: 512-75.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Sol Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Duarte Alvares 

- OAB:3432

 Vistos.

Vieram-me os autos conclusos ante a apresentação de “Exceção de 

Pré-Executividade” pelo executado, consoante se vê das fls. 252/255-v.

Pois bem! Em observância ao entendimento do E.STJ, mister a oitiva da 

parte contrária antes de julgar a objeção, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)”

Desta feita, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da objeção 

de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 3046-35.2010.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imperio Minerações Ltda, Cleverson Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, LOUISE FERNADA DELFRATE SILVEIRA - OAB:23881, 

Luciano Salles Chiappa - OAB:14.566, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:7597-B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 208248 Nr: 1544-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilda Barbiero Mazalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a manifestação da autarquia à fl.185, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a juntada da resposta, INTIME-SE o requerente para pugnar o que 
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entender de direito no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252897 Nr: 4608-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Rodrigues Mendonça Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4608-35.2017.811.0011 Código 252897

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Valmir Rodrigues Mendonça Junior

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valmir Rodrigues Mendonça Júnior, 

Cpf: 80848532104 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Madalena 

Mariana Marques, Nº 1.604, Bairro: Mirassol II, Cidade: Mirassol 

D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255282 Nr: 5700-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVPdS, JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5700-48.2017.811.0011 Código 255282

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: FVP E outro

PARTE REQUERIDA: Ceverino Tibursso da Silva

 INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ceverino Tibursso da Silva Endereço: 

Rua Ceuchinho Pereira Nº 72, Cidade: Curvelandia-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 206,70 ( Duzentos e seis Reais e setenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 173796 Nr: 4619-40.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miracel Celular Ltda-EPP, José Spolador de 

Souza, Lorena Cristina de Souza Serrano, Anunciata Buschini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gonçalves da Silva 

Palermo - OAB:24344/0

 (...) ção probatória.Não obstante, analisando detidamente os autos, 

verifico que tal pleito já fora, inclusive, afastado em decisão inserida às 

fls. 61/62, tratando-se a presente peça de reiteração.A corroborar, 

oportuno trazer à baila as palavras de Luiz Guilherme Marinoni e col. (p. 

57): “O termo designa a defesa apresentada pelo executado dentro do 

próprio processo de execução, sem a necessidade do uso dos embargos 

à execução. Tradicionalmente, os tribunais admitem que, por este modo, o 

devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia 

ter examinado de ofício – bem com fatos modificativos, extintivos ou 

impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação 

probatória para sua demonstração. Tratando-se de questão que deveria 

ter sido examinada de ofício (art. 803, parágrafo único, do CPC), não se 

pode aceitar que o descuido ou a omissão voluntária do juiz venham em 

prejuízo do devedor, que somente teria a via dos embargos à execução 

para se defender de execução manifestamente inviável. Deve-se permitir 

que o devedor possa instar o juiz a averiguar a questão de ordem pública, 

até para que possa extinguir de pronto uma execução que certamente 

seria mal sucedida. Assim, temas como a incompetência do juízo da 

execução, a nulidade da citação ou outras objeções processuais podem 

ser apontadas diretamente pelo devedor, no prazo dos embargos, mas 

independentemente deles, a fim de evitar o prosseguimento de execução 

manifestamente injustificável”. (Destaquei)Ex positis, de qualquer sorte e 

sob qualquer ângulo que se analise a presente peça e objeção, conclui-se 

que a mesma não sustém de amparo. Razão porque, REJEITO a Objeção 

de Pré-Executividade, eis que, consoante registrado alhures, a via 

utilizada não preencheu os requisitos de admissibilidade exigíveis.Dando 

prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

d i r e i t o ,  n o  p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . A p ó s , 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93319 Nr: 4456-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtencil Vieira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 15 DIAS DIAS

AUTOS N.º 4456-65.2009.811.0011 cód.93319

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Valtencil Vieira & Cia Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valtencil Vieira & Cia Ltda, CNPJ: 

02949069000191, brasileiro(a), Endereço: Av. Amadeu Teles Tamandaré, 

Nº 1697, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.996,54

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital 

para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos 

termos do §3º do referido artigo. (III)

BEM(S) PENHORADO(S): PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD 2.0 NO 

VALOR R$ 551,33 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) 

EM 21 DE JANEIRO DE 2020

DECISÃO: Vistos.Considerando as informações do pleito de fl. 103, 

DEFIRO o pedido sequestro dos valores pleiteados, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 16.555.17 (dezesseis 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), 

observando o CNPJ n° 02.949.069/0001-91 e CPF’s 984.243.941-00 e 

522.922.401-06, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.(II) Caso 

frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.(III) No caso de ocorrência 

do item “II” da presente decisão, se vier aos autos à impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.(V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Eu, Letícia Rufino Santos, estagiaria de direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de janeiro de 2020.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93319 Nr: 4456-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtencil Vieira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Para intimar a Procuradora da parte executada via DJE da r. decisão de 

fls.106 a encontra-se disponível no site do TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, ORLANDO BERNARDELLI, KIMIO IKUTA, Adolfo Prazeres 

Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, EVERALDO DA CUNHA CINTRA, 

MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, EDER FAUTINO BARBOSA - 

OAB:11566-A, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Elaine Karine da 

Silva Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, 

Mario Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - 

OAB:2625-MT, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Thaméya 

Lourenço Barbosa Silva - OAB:297.478, Vinícius Rodrigues Travain 

- OAB:8.750

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora 

e Avaliação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251288 Nr: 3731-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton J. Michalki e Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste no teor da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 137, cujo teor transcrevo:" Certifico, eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado, que 

me dirigi juntamente com o Sr. Benedito Roberto da Silva, na Avenida 

Tancredo Neves, 6398, mais precisamente na empresa Central Terra, e ali, 

após buscas NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO, do bem 

indicado no mandado, devido não encontra-lo, pois constatei que havia 

duas Escavadeiras (uma desmontada) no pátio da empresa, no entanto, 

após vistoria, constatei que a máquina descrita no mandado possui outro 

número de série. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para 

as devidas providências.

 O referido é verdade e dou fé. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228125 Nr: 813-89.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wuoter Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, ORLANDO BERNARDELLI, KIMIO IKUTA, Adolfo Prazeres 

Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, EVERALDO DA CUNHA CINTRA, 

MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, EDER FAUTINO BARBOSA - 

OAB:11566-A, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Elaine Karine da 

Silva Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, 

Mario Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - 

OAB:2625-MT, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Thaméya 

Lourenço Barbosa Silva - OAB:297.478, Vinícius Rodrigues Travain 

- OAB:8.750
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 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora 

e Avaliação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Mandes Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160016 Nr: 1733-68.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que junte nos autos a 

procuração para pessoa juridica ou informar conta de pessoa física, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar o advogado da parte autora que para se manifeste nos autos 

acerca do malote juntado de fls. 332, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129858 Nr: 1373-70.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCE Info

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1373-70.2011.811.0011 Código 129858

ESPÉCIE: Ação de Indenização

PARTE REQUERENTE: Elizangela Soares dos Santos

PARTE REQUERIDA: CCE Info

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Cce Info, CNPJ: Inscrição Estadual: MT, 

brasileiro(a), natural de -, , Endereço: Rodovia Senador José Erminio 

Moraes, Bairro: Km 11, Modulos 1 A 18 e 2º, Cidade: Itu-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 994,08 ( Novecentos e noventa e quatro Reais 

e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242993 Nr: 4392-11.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeri Aguera N. de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4392-11.2016.811.0011 Código 242993

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Rosimeri Aguera N. de Paula

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rosimeri Aguera N. de Paula, Cpf: 

99219824191 brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Mariano Rodrigues 

Paiva, Nº 2.668, Bairro: Jardim Favo de Mel, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,41 ( Quinhentos e cinquenta e sete Reais e 

quarenta e um centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de janeiro de 2020.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Intimar advogado da parte autora para que se manifeste nos autos acerca 

dos documentos juntados de fls. 674/681, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003685-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TÂNIA MARA TERSI ROBELO (REQUERIDO)

ADRIANA TERSI ROBELO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

CELSO TERSI ROBELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003685-21.2019.8.11.00.11 Cuida-se de Embargos de 

Declaração manejado pela Defensoria Público do Estado de Mato Grosso 

alegando que houve obscuridade na decisão de id n.º 25641539. A 

presente ação trata-se de medida de proteção de idoso, proposta pelo 

Ministério Público, em que pugnou liminarmente medidas em favor da Sra. 

Maria de Lourdes Calabrez Robelo. Diante disto, foi proferida decisão em 

que recebeu a inicial e, deferiu os pedidos da liminar, nomeando como 

curador provisório da idosa, o Defensor Público Estadual atuante nos 

feitos cíveis desta Comarca. Em seguida, a Defensoria Pública opôs 

embargos de declaração (id n.º 25991759), contra a decisão inicial, 

pugnando para averiguar a obscuridade em relação à nomeação do 

Defensor Público como curador provisório, vez que os poderes de 

curador provisório de fato seriam do responsável pelo Lar dos Idosos, já 

que ele foi nomeado como responsável por realizar os saques do 

benefício previdenciário da substituída. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público Estadual não se opôs ao pedido da 

Defensoria Pública (id n.º 28371309). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário. Decido. O recurso de embargos de declaração 

é cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade ou 

ainda quando houver erro material da decisão ou sentença, nos moldes do 

que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 

O recorrente, portanto, requer o saneamento do suposto erro material 

encontrado na decisão objurgada. No caso em comento, assiste razão ao 

embargante, uma vez que existiu contradição na decisão proferida por 

este Juízo, visto que o papel curador provisório de fato seria exercido pelo 

presidente do Lar São Vicente de Paula, tendo em vista que a ele foi 

concedido o encargo de receber e administrar o eventual benefício 

previdenciário da idosa, conforme se denota na decisão de id n.º 

25641539. Todavia, consigno a alteração fática da situação da idosa (ID 

n.27945854), pois, em momento algum, ela foi acolhida, permanecendo sob 

os cuidados da filha Adriana Tersi Robelo, portanto, REVOGO A 

AUTORIZAÇÃO do responsável pela instituição Lar São Vicente de Paula 

para receber e administrar o benefício previdenciário da Sra. Maria de 

Lourdes, devendo tal encargo recair sobre a filha. Pelo exposto, 

CONHEÇO o pedido dos presentes embargos declaratórios e JULGO-OS 

PROCEDENTES para corrigir parte da decisão de ID n. 25641539, em 

consequência REVOGAR a nomeação do Defensor Público como curador 

provisório e NOMEAR a Sra. Adriana Terci Robelo Barrachi como curadora 

provisória, a qual deverá prestar contas dos gastos eventualmente 

dispendidos para a subsistência da idosa. Permanece inalterada a decisão 

vergastada, destacando que a determinação de abrigamento permanecerá 

sem efeito até que seja descortinada a atual situação da idosa em 

momento oportuno, ou seja, em solenidade conciliatória. Para tanto, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2020, às 

14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, momento em que será 

avaliado a permanência ou não da situação de vulnerabilidade, devendo 

ser intimados para comparecimento os filhos da Sra. Maria de Lourdes, a 

equipe do CREAS, Secretaria de Saúde e Conselho Municipal do Idoso, 

conforme pugnado em ID n. 25961534. Realizem todos os estudos 

remanescentes, se houver. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ACRIZIO LEITE DE OLIVEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da penhora on line realizada nos presentes 

autos, conforme extrato de Id. 26953303 e nos termos da R. Decisão de Id. 

26338559, deixando transcorrer o prazo sem apresentar impugnação. 

Certifico, ademais, que promovo com a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 30 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001694-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da penhora on line realizada nos presentes 

autos, conforme extrato de Id. 26122879 e nos termos da R. Decisão de Id. 

26953327, deixando transcorrer o prazo sem apresentar impugnação. 

Certifico, ademais, que promovo com a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 30 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000611-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000611-56.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28531316, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 
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declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001373-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001373-09.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531321, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001648-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001648-55.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 27820883, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000666-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000666-41.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531322, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001533-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001533-34.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531323, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000665-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000665-56.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531326, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 
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ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000449-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000449-61.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531325, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001374-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001374-91.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, conforme manifestação de ID 28531330, tem-se que fora satisfeita 

a presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000084-70.2020.8.11.0011. AUTOR: P. C. OCHIUTO - ME REQUERIDO: 

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI, GSX ASSESSORIA E 

RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. Primeiramente, a despeito 

de o procedimento de Execução de Sentença tramitar nos próprios autos 

da ação principal, consoante disposto no art. 51, da Lei nº 9.099/95, em 

observância aos princípios da informalidade, celeridade e economia 

processual que regem a Lei do Juizado Especial, à luz do art. 2º[1], 

ACOLHO o pleito de id nº 28484591, passando ao recebimento da 

presente execução. I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001844-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora da R. 

Decisão constante do id.28162229, bem como, do extrato de bloqueio de 

valores juntado no id. 28562166 dos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora da R. 

Decisão constante do id. 28163486, bem como da efetivaçao parcial do 

bloqueio de valores constante do id. 28562651 dos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001670-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO MARCOS SALVADOR (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora da R. 

Decisão constante do id. 28232794, bem como, do extrato de bloqueio de 
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valores BacenJud juntado no id. 28562657 dos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIA LONGO VOLTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante devido e determinado pela R. Decisão de Id. 28582669, sendo 

eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 30/01/2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002474-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE JESUS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002474-47.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JOAO BATISTA DE JESUS DE LIMA Vistos. Defiro o pedido 

de id nº 28538105, de modo que DESENTRANHE-SE a peça inserida no id 

nº 28538093. No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de id nº 

26830456. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-55.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010157-55.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: IARA PASCOLAT CORADINI 

RAIES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Conforme certificado em id nº 28604342, DETERMINO a 

intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) 

Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em 

obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com a apresentação, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE PELISSARI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 28581407, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 18/03/2020 às 17:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001847-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA ALVES DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001847-43.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: TALITA ALVES DIAS Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28605750, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE FARIAS DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002393-98.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JESSICA DE FARIAS DIAS Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 

28538129, razão pela qual DETERMINO a citação do executado no 

endereço ora informado, nos termos da decisão exordial. Caso a diligência 

reste infrutífera, À requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) 

dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE TENORIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-89.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MATHEUS 

HENRIQUE TENORIO ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DOUGLAS ALVES DA CRUZ, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR, JOAO 

GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

17/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE BELCHIOR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ANEXO PDF

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001083-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBL S.A (EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO RACHED JORGE OAB - SP208520 (ADVOGADO(A))

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001083-91.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

EXECUTADO: B2W COMPANHIA DIGITAL, IBBL S.A Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28602944, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001155-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SIVETI ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001155-44.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ADRIANO SIVETI ROMA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28602944, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001499-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001499-59.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: LOOK COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28602961, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001087-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001087-94.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: SONIA DA SILVA FARIAS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28602963, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 
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consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001167-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001167-58.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: SIRLEY REMEDIO SABINO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28602968, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000176-53.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSANGELA SILVA RAMOS 

EXECUTADO: SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP Vistos. 

Considerando o teor da manifestação da executada inserida no id retro, 

DETERMINO a intimação da exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

MIRASSOL D'OESTE, 30 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001794-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001794-62.2019.8.11.0011. EXECUTADO: AVON COSMETICOS LTDA. 

EXEQUENTE: VANESSA FERREIRA DE ARAUJO Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 28600605, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001255-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001255-96.2019.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ADEMIR BATISTA DE SOUZA Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 28600604, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE JOSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003886-13.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARILAINE JOSE SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia prestação juridiscional para ver sua pretensão satisfeita, 

todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000821-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LAERCIO MENDES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000821-44.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GONDIM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: LAERCIO MENDES PEREIRA Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar 

que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O autor 

perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular 

prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

28602966). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000452-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000452-50.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ESPINDOLA RIBEIRO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Os autos 

vieram conclusos diante da petição de ID 28566400 em que a requerida 

pugna pela extinção do feito ao argumento de que todos os créditos 

anteriores à recuperação devem se submeter aos efeitos desta e ser 

pago conforme plano homologado. Pois bem. Contudo, tenho que os 

argumentos da executada não merecem prosperar. Explico. A Lei de n. 

11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido 

da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 17/12/2019 em ID n. 

27524736, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 29/01/2019, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim, com o fito 

de dar prosseguimento ao feito, passo à análise do pleito de id nº 

28571263. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28571263, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001849-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001849-13.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: EDILSON DO NASCIMENTO SANTOS Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado (id de n. 

28602973). Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, 

implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002970-76.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por 

SÉRGIO LUIZ PEREIRA EVANGELISTA em desfavor SILVINO ALVES NETO, 

alegando que comprou uma moto do Requerido pelo valor de R$ 6.300,00 

(seis mil e trezentos reais), cujo valor foi pago em dinheiro no ato de 

entrega da posse da motocicleta, no mês de Dezembro/2015. Alega, em 

síntese, que o vendedor procrastinou para realizar a transferência do 

veículo, razão pela qual pesquisou sobre o proprietário anterior e localizou 

a Sra. Flávia Adriano de Sá, estando o veículo registrado perante o 

Ciretran da cidade de Pontes e Lacerda/MT. Ocorre que descobriram que 

a moto vendida ao Requerente era um clone da moto da Sra. Flávia. Diante 

disto, a Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos em diligência resolveu 

apreender a motocicleta em posse do Requerente, e após realização de 

perícia, constatou que a moto original da Placa OBP-9706, é a de posse e 

propriedade da Srº Flávia Adriano de Sá. Pertinente a motocicleta em litígio 

entre as partes, a mesma foi apreendida pela polícia civil, por se tratar de 

motocicleta supostamente “roubada” na cidade de Cuiabá/MT, da vítima 

LENI ALVES PEREIRA SILVA, sendo que estava emplacada com 

documentos clonados da motocicleta da Srª Flávia Adriano de Sá, sendo 

que a motocicleta que estava em posse do Requerente era objeto de furto 

e foi devolvida para a real proprietária em depósito perante a autoridade 

policial. Requer a condenação do Requerido em razão do prejuízo material 

no montante atualizado de R$ 9.281,18 (nove mil e duzentos e oitenta e um 

reais e dezoito centavos), bem como à condenação por danos morais. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido apresentou 

contestação por negativa geral, presumindo, pois, verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, com fulcro no artigo 341 do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. O autor colacionou aos autos o Inquérito Policial 

que constatou a clonagem da moto vendida ao mesmo, bem como que o 

produto é objeto de furto. Portanto é indubitável que o prejuízo sofrido pelo 

autor oriundo da venda realizada pelo Requerido, que não tomou as 

cautelas necessárias no intuito de verificar a origem do bem vendido, ônus 

que lhe incumbia na condição de comerciante. Segundo Maria Helena 

Diniz: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 

uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 

razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, 

por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in 

Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª 

edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51). Por sua vez, a 

responsabilidade subjetiva é aquela que tem embasamento na ideia de 

culpa, pressuposto necessário do dano indenizável. Nessa linha, 

importante referir que o presente caso trata de responsabilidade civil 

subjetiva, a qual, para se caracterizar, depende da comprovação da ação 

(conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do 

dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. Sobre o tema, os 

arts. 186, 187 e 927, do Código Civil, assim dispõem: Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (...) Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Na hipótese dos autos, é imperiosa a responsabilização do 

requerido ante a conduta de venda de um bem furtado/clonado que 

submeteu o autor à investigação policial e culminou na perda do bem, sem 

restituição do valor pago. Assim sendo, a hipótese dos autos reflete o 

dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a 

angústia e o transtorno causados pela parte requerida são presumidos, 

conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de 

outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que tange aos danos materiais, tenho que é devida a 

restituição, pelos fundamentos supracitados. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; b) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante a título de 

danos materiais, a importância de R$ 9.281,18 (nove mil e duzentos e 

oitenta e um reais e dezoito centavos), corrigido pelo índice INPC desde a 

propositura da ação e juros de 1% desde a citação, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010039-11.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

SALUSTIANO EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Tendo em 

vista a manifestação da demandada incrustada no id nº 26852506, 

DETERMINO a intimação da exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

MIRASSOL D'OESTE, 30 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ROCHA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000391-58.2019.8.11.0011. REQUERENTE: IZABEL ROCHA DE SALES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TABORGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002445-94.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os argumentos da Embargante 

implicam em reanálise de provas, incabível nesta oportunidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002396-53.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os argumentos da Embargante 

implicam em reanálise de provas, incabível nesta oportunidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003434-03.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e 

art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000076-64.2018.8.11.0011. RECORRENTE: ROBSON ALEXANDRE 

ALMEIDA NONATO DE SOUZA RECORRIDO: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 30 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003487-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003487-81.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA proposta por DOUGLAS ALVES DA CRUZ, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que utilizava o serviço de internet 

móvel 8GB da requerida. Desejando cancelar o plano, entrou em contato 

com a Requerida por meio dos protocolos 20186153288208 e 

20185863328158 dentre outros, no entanto, não obteve êxito, pois a 

Requerida o deixava em espera até a ligação cair. Assim, notificou 

extrajudicialmente a Requerida do pedido de cancelamento e pagou as 

faturas de junho e julho/18. No entanto, no mês de Agosto de 2019 o 

Requerente recebeu uma notificação informando que seu nome seria 

inserido no rol de maus pagadores devido ao não pagamento da fatura 

nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018, somando um valor 

total de R$ 389,97 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete 

centavos). Em atendimento no PROCON, a Requerida informou que não 

realiza cancelamento via correspondência. Informa que a demandada 

inseriu seu nome no cadastro restritivo por tais débitos. A decisão 

proferida em ID 24202427 deferiu a inversão do ônus da prova, bem como 

concedeu os efeitos da tutela de urgência determinado a exclusão do 

nome do autor dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que 

não fez. A Reclamada alega que a rescisão por carta não é uma das 

várias opções que disponibiliza para seus clientes requerem o 

cancelamento. Contudo, o autor informou os números de protocolos das 

tentativas de cancelamento via telefone, cujo atendimento não foi 

concluído pela demandada. Por sua vez, esta não trouxe aos autos a 

gravação de tais atendimentos, cujo ônus lhe incumbia. Não havendo 

justificativa para a cobrança posterior ao pedido de cancelamento, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que 

mesmo após o cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o 

consumidor continue a ser cobrado e tenha seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 
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corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar a liminar 

concedida; b) Declarar a inexistência do débito, objeto da demanda; c) 

CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003620-26.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA 

em desfavor de NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Deferida a inversão do ônus da prova na 

decisão proferida em ID 24731690, bem como a antecipação dos efeitos 

da tutela, determinando a exclusão do nome do autor dos registros/banco 

de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos Reais), limitada ao teto do juizado. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito a preliminar de carência da ação por inexistência de pretensão 

resistida, pois, desnecessário o prévio requerimento administrativo para 

ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal 

restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Da mesma forma, não o que se falar em perda do objeto, uma 

vez que o autor comprovou a negativação realizada pela Requerida, a qual 

só foi baixada após a determinação judicial. Reporto-me ao julgamento do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000542-58.2018.8.11.0011 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta MARIA MADALENA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando reside em um sítio situado no 

Assentamento Margarida Alves e, em 16.02.2018, teve o fornecimento de 

energia foi interrompido e esta suspensão perdurou por mais de 07 dias, 

causando o perecimento de alimentos. Audiência de instrução e 

julgamento realizada em 03.12.2019 (ID 26793131). Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de produção de prova 

pericial, uma vez que as provas produzidas, inclusive, a testemunhal, são 

suficientes para o deslinde da demanda. Passo à análise do mérito. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A 

Requerida apresentou contestação alegando que não há registro de 

suspensão do serviço na Unidade Consumidora da autora na data 

informada. Contudo, as testemunhas ouvidas no processo foram 

unanimes em relatar que a UC da autora teve o fornecimento de energia 

suspenso e tal situação perdurou por 08 dias. Ainda, relatam que o autor 

perdeu alimentos. Nos termos do artigo 176, II da Resolução 414/2010 da 

ANEEL o prazo para restabelecimento é de 48 horas. Está comprovado 

nos autos que restabelecimento do serviço ocorreu em prazo superior ao 

disciplinado pela Resolução supracitada. Portanto, entendo que restou 

configurada a falha na prestação de serviço. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a suspensão do serviço 

e demora injustificada em ter o serviço restabelecido, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003712-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003712-04.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALDIANE 

SILVA DE LIMA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu 

nome por um débito oriundo do contrato 042247231000007CT. Deferida a 

inversão do ônus da prova em ID 26407633. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Rejeito a preliminar de prescrição, porquanto, na consulta realizada 

em 2019 consta a negativação pelo Requerido, persistindo eventuais 

danos. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar 

a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua defesa, a 

Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 
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sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, conforme extrato juntado à inicial. Assim, 

sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003708-64.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta ADRIANA CRISTINA 

FERREIRA em desfavor de ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, alegando que a requerida 

realizou descontos em sua conta bancária sem sua autorização. A 

decisão proferida em ID 25107688 deferiu a inversão do ônus da prova e 

concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a suspensão do 

desconto mensal objeto da presente ação, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Reporto-me ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Neste contexto, caberia à instituição comprovar 

os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a contratação 

dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. O Requerido não 

apresentou contrato assinado pela autora autorizando os referidos 

descontos. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de 

serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida 

que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos 

danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA (TESTEMUNHA)
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GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

MAIDA PEREIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

ELIETE MARIA DE ALMEIDA DIAS (TESTEMUNHA)

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000084-41.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por GUILHERME HENRIQUE MORAES em face de CONSUELO A. FERREIRA 

–ME (nome Fantasia PRIMAZ PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA), 

alegando que participou como convidado de uma festa de formatura no dia 

27.01.2018, na cidade de Araputanga, cujo buffet foi fornecido pela 

Reclamada. Em suma, narra que consumiu a comida servida e passou mal 

no dia seguinte, com fortes náuseas, diarreia etc. Aduz que várias 

pessoas que consumiram o alimento tiveram o mesmo sintoma. A 

Requerida apresentou contestação alegando que há declaração da 

vigilância sanitária do município de Araputanga de que no ano de 2018 não 

houve nenhuma reclamação, ocorrência ou denúncia de surto alimentar no 

município, o que desconstrói os relatos do autor. Impugna o prontuário 

médico juntado pelo mesmo, sob o fundamento que não se trata de laudo 

médico. Sustenta que o autor az uso continuo de medicamentos, conforme 

exposto por ele, para tratamento de Colesterol Alto e Triglicerídeos 

Elevado, cujos 10 sintomas mais comuns são: Inflamação e dormência nas 

extremidades, Halitose, Sensação de peso e indigestão, Enjoos e dores de 

cabeça, Problemas oculares, Prisão de Ventre, Dor no Peito, Fraqueza e 

Fadiga, Manchas na Pele, Intolerância Alimentar. Desta forma, os sintomas 

da doença preexistente exime a responsabilidade da mesma. Por fim, 

fundamenta ausência de provas quanto ao fornecimento de alimento 

impróprio para consumo e inexistência de danos morais, pugnando pela 

improcedência da demanda. Foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, conforme termo juntado ao ID 25099842. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Reporto-me ao julgamento do mérito. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Infere-se da produção de provas orais que as testemunhas e informantes 

arroladas pelo autor foram uníssonas ao relatar que tiveram sintomas 

semelhantes do autor e que conhecem mais alguém que passou mal com 

tais sintomas. A testemunha Eliete, que trabalha como cozinheira em 

eventos e foi a cozinheira no buffet da festa em questão, narra que após 

o referido evento perdeu contratações ante a repercussão dos fatos 

alegados na inicial. Desta forma, é incontestável que um número 

considerável que pessoas que estavam no mesmo evento, partilharam do 

mesmo buffet tiveram sintomas semelhantes. As provas produzidas são 

suficientes para demonstrar a violação à segurança alimentar e a 

integridade física do consumidor, gerando o dever de indenização pelos 

danos decorrentes. Ressalto, ainda, que a simples aquisição de produto 

impróprio para consumo caracteriza potencial risco à saúde do 

consumidor e provoca sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e 

repugnância, caracterizando danos morais passíveis de indenização. 

Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CARNE ESTRAGADA. ASCO E 

NOJO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO ACONDICIONAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO DA MERCADORIA. EXGESE DOS ARTIGOS 14, 18, 6º. 

INCISO II, E 39 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSÁRIO 

O CONSUMO PARA HAVER O DANO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 

71005275490. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00, QUE ATENDE AO 

CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO QUE A MEDIDA EXIGE E SERÁ 

SUFICIENTE A MINIMIZAR A DOR SOFRIDA PELO OCORRIDO. REFORMA 

DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006661532, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 07/04/2017) Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Defiro ainda o pedido de ressarcimento do valor gasto com 

medicamentos no montante de R$ 55,00 (cinquenta e cinco Reais). Ante o 

exposto: Julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) CONDENAR a reclamada a restituir o valor 

de R$ 55,00 (cinquenta e cinco Reais) corrigido pelo índice INPC desde o 

ajuizamento da ação e juros de 1% desde o evento danoso, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000410-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SOARES RIBAS (REQUERIDO)

AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIO CABRAL DE QUEIROZ (TESTEMUNHA)

ALEX RODRIGUES SPINOLA (TESTEMUNHA)

JOSE AMARILDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MARCO AURELIO SFOGIA (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000410-98.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS C/C LUCROS 

CESSANTES proposta por JOSE RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor 

de AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S/A –FAZENDA ALVORADA e 

WALTER SOARES RIBAS, alegando, em síntese, que no dia 12.11.2017, 

uma novilha que estava na estrada causou acidente, danificando seu 

veículo na parte frontal. O autor narra que em momento subsequente ao 

sinistro verificou que a cerca da propriedade requerida estava danificada 

e que identificou no anima que havia voltado para o pasto a marca em cima 

L e outra embaixo na perna traseira D ao contrário. Prossegue que foi até 

a sede da fazenda requerida e conversou com uma pessoa de nome 

Guerreiro, que se identificou como gerente da fazenda o qual afirmou que 

o animal fazia parte do plantel de seu empregador, compromissando com o 
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autor que o prejuízo seria arcado pela seguradora da propriedade. 

Contudo, não foi possível uma solução extrajudicial. Requer a restituição 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais). O Requerido apresentou 

contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do demandado 

Walter Soares Ribas, uma vez que o mesmo não é proprietário da Fazenda 

Alvorada, tampouco dos animais que lá estão, sendo estes pertencem à 

pessoa jurídica Agropecuária Serro Azul. No mérito, sustenta que de fato 

o autor foi à propriedade rural e informou que havia sofrido um acidente a 

aproximadamente 15 dias e que acreditava que o animal pertencia ao 

rebanho da Requerida, contudo, sem qualquer prova do ocorrido. Sustenta 

que não havia qualquer cerca ou divisa da fazenda com problema, 

tampouco havia algum animal machucado ou com hematoma. Informa que 

há outras propriedades rurais na região. Impugna as fotografias 

apresentadas na inicial. Por fim, pugna pela improcedência da demanda. 

Realizada audiência de instrução e julgamento em 16.11.2019, conforme 

termo de audiência juntado ao ID 25100540. Acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva do segundo Requerido, uma vez que não foi 

comprovado que o mesmo tenha sido proprietário dos animais localizados 

na Fazenda Alvorada. Não havendo mais preliminares, reporto-me ao 

julgamento do mérito. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O artigo 936 do Código Civil 

determina que o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 

causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Portando, para fins 

de responsabilidade civil decorrente de danos causados por animais é 

necessário a identificação do proprietário do mesmo. No caso em análise, 

não há elementos probatórios que identifiquem o animal que causou o 

acidente como propriedade do Requerido. O Sr. Marco Aurélio que estava 

com o autor no momento dos fatos contradiz o depoimento do autor de que 

ele teria identificado o animal como pertencente ao Requerido. Indagado 

pela advogada do autor como teriam identificado o animal, este respondeu 

“eu particularmente nem peguei (...)”, bem como informa que não se 

recorda quem havia pegado essa informação. Também infere-se da prova 

testemunhal que a propriedade requerida não é a única na região e que os 

demais sítios local possuem animais também. Desta forma, tenho que o 

autor não produziu provas de que o animal é de propriedade do Requerido. 

Importante ressaltar que o presente caso trata de responsabilidade civil 

subjetiva, a qual, para se caracterizar, depende da comprovação da ação 

(conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do 

dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. Neste contexto, 

não estão preenchidos os requisitos para responsabilizar o requerido pela 

reparação do dano. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial. 

Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LOPES ESTRAMBEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000550-98.2019.8.11.0011 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração com pedido de efeitos infringentes interposto pelo 

Requerido, no qual aponta omissão quanto à retenção do seguro 

prestamista na restituição da cota do consórcio. No caso, outro caminho 

não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, 

efeitos infringentes. Isto porque de fato não houve análise do pedido do 

requerido supramencionado. Ressalto que o valor pago a título de seguro 

prestamista não deve ser restituído ao autor. Isso porque, enquanto 

vigente o seu contrato consórcio, ele usufruiu dos benefícios da 

contratação desse seguro e a seguradora assumiu o risco contratado. 

Ora, durante o tempo em que o autor esteve vinculado ao grupo consorcial 

administrado pela requerida, ele recebeu a proteção securitária, sendo, 

então, possível a retenção do valor do prêmio de seguro, conforme 

entendimento jurisprudencial: RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – 

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO 

CONSUMIDOR – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO E SEGURO DE VIDA – 

POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC MANTIDA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS 

NEGADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Possuindo natureza 

análoga a taxa de administração, a taxa de adesão não deve ser restituída 

ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é 

cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos 

serviços prestados pela administradora.O pagamento do seguro 

prestamista enquanto o autor participou do grupo consorcial é devido 

como contraprestação ao serviço prestado, qual seja, a garantia que em 

caso de seu falecimento, as demais parcelas seriam quitadas pela 

administradora sem causar prejuízo ao grupo. (Ap 64993/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) Ante o 

exposto, acolho os Embargos de Declaração, concedendo efeito 

infringente, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a omissão apontada, integrando a r. sentença o dispositivo abaixo: 

“Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) Determinar que o Requerido restitua ao autor o valor de R$ 8.459,89 

(oito mil e quatrocentos e cinquenta e nove Reais e oitenta e nove 

centavos), abatendo do quantum a taxa de administração e seguro 

prestamista.” Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga” Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA OAB - SP211063 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000817-07.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido que alega 

omissão na r. sentença, quanto à determinação de devolução do produto 

defeituoso ao mesmo. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico 

que não há omissão, porquanto não houve pedido pelo Embargante neste 

sentido em sua contestação. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001289-71.2019.8.11.0011

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 507 de 877



Parte(s) Polo Ativo:

PORTHSON CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA COMI GUDELIAUSKAS OAB - SP114522 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001289-71.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual 

alega omissão quanto à confirmação da tutela antecipada deferida. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que houve omissão, uma 

vez que não houve confirmação dos efeitos da tutela de urgência. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PROVIMENTO, 

confirmando a tutela de urgência deferida na decisão do ID 19958481. No 

mais, mantendo a referida sentença pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002518-66.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os argumentos da Embargante 

implicam em reanálise de provas, incabível nesta oportunidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS ANTONIO LEME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000294-58.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: BANCO PAN EXECUTADO: 

IZAIAS ANTONIO LEME Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 28600404, razão 

pela qual DETERMINO a citação do executado no endereço ora informado, 

nos termos da decisão exordial. Caso a diligência reste infrutífera, À 

requerente para pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias. 

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28412450, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 582004-9 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE TENORIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR OAB - MT24357/O 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do ID. 28649462, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 17/03/2020 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BOTELHO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO OAB - RO5863 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, DETERMINO que 

SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem 

os fatos controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência 
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de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003375-15.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta CARLOS WAGNER 

GOBATI DE MATOS em desfavor do MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTAÇÕES LTDA, alegando que utiliza a plataforma eletrônica 

requerida para efetuar pagamentos e, em agosto/19, ao tentar comprar 

bilhetes da loteria federal por meio da internet, em que a empresa 

reclamada é a plataforma utilizada para intermediar o negócio, não logrou 

êxito em concluir as operações. Em contato com a requerida, foi enviado 

um e-mail pela demandada ao autor informando que foi identificado na 

conta do autor comportamentos em desacordo com os Termos e 

Condições Gerais de Uso do MercadoLivre. Por isso a conta foi suspensa. 

A tutela antecipada foi concedida ao autor determinando o 

restabelecimento da conta do autor e seus serviços de compra online, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como se ABSTENHA de 

recusar de recusar a intermediação de operações eletrônicas da qual 

participe como intermediadora sob pena de multa cominatória/astreinte 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto do juizado, bem 

como deferida a inversão do ônus da prova. Passo ao julgamento do 

mérito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido sustenta em sua 

contestação que o autor descumpriu os Termos e Condições Gerais de 

uso da plataforma, uma vez que a comercialização de bilhete de loteria por 

entidade não autorizada constitui irregularidade. Ocorre que o autor não 

trata de entidade comercializando bilhetes de loteria e sim de consumidor 

comprando os referidos bilhetes. Ademais, o requerido aduz de forma 

genérica que o autor descumpriu os termos e condições de uso, no 

entanto, não aponta especificamente qual cláusula a conduta do autor 

configurou descumprimento, ônus que lhe incumbia. Assim, é evidente a 

falha na prestação de serviço do Requerido que privou o autor de 

transações pela internet e compras presenciais com cartão em máquinas 

gerenciadas pelo demandado injustificadamente. A parte autora não pode 

ser prejudicado pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha 

na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao ter indevidamente um serviço essencial 

suspenso e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a tutela antecipada deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001863-94.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS proposta por ZENEIDE FERREIRA DE CARVALHO em 

desfavor de BANCO CETELEM S.A, alegando, em suma, que o Requerido 
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realizou descontos em seu benefício previdenciário, contudo, não 

contratou nenhum empréstimo do mesmo. A decisão proferida em ID 

21478614 concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a 

suspensão das cobranças efetuadas em nome da Autora referente ao 

suposto empréstimo realizado, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito 

horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferiu a inversão 

do ônus da prova. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega 

ter sido assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogar a liminar deferida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003621-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003621-11.2019.8.11.0011 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (Id 27996837). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003619-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003619-41.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DA PENHA PEREIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO, alegando que o Requerido realizou 

descontos em sua conta de serviços não contratados, denominado Vida e 

Previdência. A decisão proferida em ID 247333418 deferiu a inversão do 

ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela antecipada determinando a 

abstenção do desconto no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos Reais), limitado ao teto do juizado especial. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Neste 

contexto, caberia à instituição comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela parte 

autora a justificar os descontos. Em sua contestação, o Requerido aduz 

que o autor realizou a contratação, contudo, não juntou aos autos o 

mesmo. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de 

serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida 

que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos 

danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, confirmando a 

liminar alhures deferida, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte 

Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES XAVIER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002581-91.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida alegando 

omissão quanto à análise dos documentos que instruem a contestação. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. Os argumentos da Embargante implicam em reanálise de provas, 

incabível nesta oportunidade. Ainda, os documentos juntados pela 

requerida foram analisados culminando na decisão proferida, uma vez que 

a mesma juntou histórico de faturas, histórico de consumo e histórico de 

ordem de serviço e a sentença aponta expressamente a análise do 

histórico de consumo. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-78.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KELRIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

NAYARA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

IRLEI DE JESUS CLARO (TESTEMUNHA)

 

Processo: 8010246-78.2015.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR E 

CANCELAMENTO DE COMPRA/DEVOLUÇÃO proposta por KELRIA 

GONÇALVES DE SOUZA em desfavor de MUNDIAL EDITORA E 

DISTRIBUIDORA DE LIVROS, alegando que no ano de 2013, quanto era 

menor de idade (16 anos), a Requerida ligava diariamente para a autora 

ofertando um kit de maquiagem, contendo livros que ensinavam maquiar, 

pincéis, batons e lápis. Assim, a autora adquiriu tais produtos. Contudo, 

quando recebeu a mercadoria, havia apenas livros e um certificado como 

se a autora tivesse feito um curso de maquiagem. Narra que tentou 

devolver o produto, mas a Requerida não aceirou sob o argumento de que 

a caixa havia sido aberta. Prossegue relatando que a Requerida inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por este débito. Foi realizada 

audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência juntado 

em ID 25101437. No presente processo não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo ao julgamento do mérito. Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. A Requerida apresentou contestação 

alegando que a autora recebeu o produto tal qual como solicitado e não 

requereu o cancelamento no prazo de 07 dias. Sustenta que a autora foi 

cientificada dos débitos em aberto e sobre a possibilidade de inserção de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito, contudo, esta permaneceu 

inerte. Sustenta que, portanto, não há danos a ser indenizável e pugna 

pela improcedência da demanda. De antemão ressalto que o fato da autora 

ter realizado o contrato enquanto menor de idade não o torna 

automaticamente inválido. O artigo 171, I do Código Civil, para que o ato 

jurídico realizado por relativamente incapaz seja invalidado, é necessário 

que este tenha sido prejudicado. Neste sentido a jurisprudência: Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ANULAÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA FIRMADO POR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. A incapacidade relativa (art. 4º, I do CC) não 

obsta a prática dos atos da vida civil, os quais, tendo em vista apenas a 

idade do contraente, não são nulos, mas anuláveis (art. 171, I do CC). Para 

que o ato jurídico realizado por relativamente incapaz seja invalidado é 

necessário que o menor tenha sido prejudicado pelo negócio realizado, o 

que, a priori, não se verifica na espécie, pois os elementos constantes 

nos autos indiciam a utilização dos serviços de telefonia. Precedentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 

Nº 70068781921, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 08/06/2016). 

Com efeito, as provas produzidas corroboram que o produto enviado à 

autora foi diverso daquele adquirido, conforme informado pela testemunha 

ouvida em audiência. Esta relata que o kit de maquiagem e acessórios 

necessários não foram enviados e que tal fato ocorreu com outros 

consumidores também. Neste contexto, está evidente a falha na prestação 

do serviço da Requerida que vendeu um produto, entregou outro e 

persistiu na cobrança, culminando com a inscrição do nome da autora no 

cadastro restritivo de crédito. Logo, no caso concreto, a situação a qual 

foi submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, confirmando a liminar alhures deferida, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELI PAMELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003741-54.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por NILCELI PAMELA DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo por um débito no valor de R$ 170,87 (cento e setenta Reais e 

oitenta e sete centavos). Deferida a inversão do ônus da prova na 

decisão proferida em ID 26410353. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003560-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR NORA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003560-53.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EDMAR NORA 

GONCALVES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 119,87(cento e 

dezenove reais e oitenta e sete centavos). Deferida a inversão do ônus 

da prova e concedida a tutela antecipada determinando que o nome do 

autor fosse excluído dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, 

no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, na decisão proferida em ID 24552046. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 
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RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. Explico. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: 8020004-81.2015.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando que a obrigação já foi 

satisfeita ante a conversão em perdas e danos, portanto, não há multa por 

descumprimento a ser executada. A decisão proferida em ID 5203276 

determinou o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem Reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), tendo 

como termo inicial 10.08.2016. Requerida pela executada a conversão em 

perdas e danos por impossibilidade de cumprimento, a medida foi deferida 

em decisão do ID 5203322. O Exequente deu prosseguimento à execução 

pleiteando o recebimento da multa por descumprimento. Enviado à 

contadoria, apurou-se o valor da multa em R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos Reais), considerando o período de 10.08.2016 à data do 

deferimento da conversão em perdas e danos. É a síntese necessária. 

Decido. As alegações do Embargante não devem ser acolhidas. A 

intimação para cumprimento da obrigação de fazer consta expressamente 

o prazo para seu cumprimento, sob pena de multa diária. A impossibilidade 

de cumprimento da obrigação ocorreu somente por desídia e 

responsabilidade da ré, que ciente da determinação judicial, quedou-se 

inerte requerendo a conversão em perdas e danos somente quatro meses 

após expirado o prazo para cumprimento da obrigação. Deve, pois, arcar 

com o ônus de sua conduta e com o pagamento da multa fixada. Ademais, 

cumpre ressaltar que a conversão em perdas e danos não se confunde 

com a penalidade da multa por descumprimento, não havendo qualquer 

proibição de cumulação dos pedidos. Nesse sentido, a jurisprudência: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. EXECUÇÃO DAS MULTAS FIXADAS PELO DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO QUE DECORRE EXCLUSIVAMENTE DA DESÍDIA DA RÉ EM 

RELAÇÃO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MULTAS CONSOLIDADAS AO 

LONGO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE 

IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. 

POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES CUMULADA COM 

CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007075559, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em: 20-10-2017) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos interpostos, homologando o valor da execução no montante de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos Reais). Sentença publicada 

eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Proc. 1003564-90.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EDINÉIA DA 

SILVA NORA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, essa inseriu seu nome no 

cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 90,96(noventa reais e 

noventa e seis centavos). Deferida a inversão do ônus da prova e 

concedida a tutela antecipada determinando que o nome do autor fosse 

excluído dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, na decisão proferida em ID 24550594. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. Explico. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILDO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001535-67.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VERANILDO JOSÉ GOMES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, 

alegando, em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, essa inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. A 

decisão proferida em ID 23006608 deferiu a inversão do ônus da prova. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. A autora requereu a produção de prova grafotécnica, a qual, 

inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. Entretanto, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, há nos autos elementos suficientes para 

o julgamento da lide, razão pela qual, indefiro o pedido e passo ao 

julgamento antecipado do feito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido trouxe aos autos contrato que aduz ter 

sido assinado pela parte autora. Contudo, é possível comprovar a 

deficiência da prestação do serviço, pois, a assinatura que consta no 

contrato grosseiramente não confere com a assinatura do RG e Termo de 

Audiência. O conjunto probatório dos autos evidencia que a parte autora 
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foi vítima de fraude. Logo, restando evidenciada a conduta abusiva 

praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com os descontos indevidos em sua conta e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, decido: a) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003568-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003568-30.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por TEREZINHA 

MARIA DE JESUS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 106,97(cento e seis 

reais e noventa e sete centavos). Deferida a inversão do ônus da prova e 

concedida a tutela antecipada determinando que o nome do autor fosse 

excluído dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, na decisão proferida em ID 24549824. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. Explico. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial, confirmando a liminar alhures deferida, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARROS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: 1003565-75.2019.8.11.0011 Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente 

despacho à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003569-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILSON DE BARROS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003569-15.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por VANDEILSON 

DE BARROS PIRES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo por um débito no valor de R$ 222,73 (duzentos 

e vinte e dois Reais e setenta e três centavos). Deferida a inversão do 

ônus da prova e concedida a tutela antecipada determinando que o nome 

do autor fosse excluído dos registros/banco de dados de(a) SERASA e 

SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, na decisão proferida em ID 24547673. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A Requerida não comprovou a contratação a 

justificar a cobrança e consequente restrição. Não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial, confirmando a liminar alhures deferida, para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.27626972 bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 579364-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE BELCHIOR DA SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000121-97.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: GOLONI & GOLONI LTDA - ME 

EXECUTADO: REGIANE BELCHIOR DA SILVA Vistos. CITE-SE o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicado pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 30 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002997-59.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE 

PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ROBSON DE CASTILHO RIBEIRO em desfavor 

de WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA, alegando que é servidor 

público lotado no Procon municipal, exercendo a função de coordenador 

deste órgão desde o ano de 2016. Ocorre que o Requerido é 

administrador do grupo Mirassol Urgente junto as redes sociais Facebook 

e vem utilizando deste meio público de longo alcance para denegrir a 

imagem do Procon e seus servidores. Narra que o Requerido realizou 

duas publicações sobre o Procon no dia 10/01/2019 e em 18/03/2019, 

respectivamente, na qual utilizou uma suposta reclamação de um 

"consumidor anônimo" declarando que o requerente presta uma má 

qualidade no atendimento, apontou a falta de profissionais habilitados para 

atendimento ao público no Procon e ainda que o Procon de Mirassol 

d'Oeste não funciona e para caracterizar ainda mais o ato difamatório, 

postou uma foto do autor em atividade no referido órgão. Aduz que a 

matéria jogou seu nome e do PROCON na lama, maculando de forma geral 

sua imagem perante a coletividade. A sentença de Embargos de 

Declaração do ID 22740995, concedeu os efeitos da tutela de urgência, 

determinando que o Requerido retirasse liminarmente da reportagem a foto 

do autor da matéria intitulada “Consumidor reclama: Procon de Mirassol 

existe, mas não funciona – Mirassol Urgente”, no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

respeitado o teto do Juizado Especial. O Requerido manifestou em ID 

22783574 informando que excluiu a reportagem das redes sociais, uma 

vez que por questões técnicas não era possível substituir a imagem, 

deixando apenas no site com outra foto. O autor discorda que o autor 

tenha cumprido a liminar, informando que a imagem permanece na 

reportagem. Em sua contestação, o Reclamado relata que a matéria 

trata-se de informação trazida por um cidadão insatisfeito com o 

atendimento no PROCON, não existindo conteúdo difamatório, injurioso ou 

calunioso. Sustenta que o nome do autor sequer é mencionado. É a 

síntese necessária. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese às alegações da parte autora de que a 

matéria em questão lhe maculou a imagem, não é possível extrair da 

mesma a prática de difamação ou de qualquer outro elemento ofensivo à 

honra do autor. Infere-se do texto publicado que este noticia a 

insatisfação de um consumidor que ao procurar o PROCON foi orientado a 

diligenciar para produzir provas. Portanto, trata-se apenas de divulgação 

dos fatos. A matéria limitou-se a noticiar o fato, sem fazer qualquer 

depreciação à pessoa do autor. Assim, o conteúdo das matérias situa-se 

nos limites do exercício do direito de informação, divulgação e 

manifestação do pensamento. Registre-se, que a falta de autorização 

expressa quanto à publicação de foto do autor não causa dano moral. A 

foto, ilustrando a reportagem, insere-se no contexto da liberdade de 

imprensa e do direito de informação, inclusive porque a imagem do autor 

está associada ao órgão enquanto coordenador do mesmo há vários 

anos, conforme informado pelo mesmo em sua inicial. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência dos pedidos, não havendo que se 

falar em indenização por danos morais. Nesse sentido, temos 

entendimento jurisprudencial: CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA 

IMPROCEDENTE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA E OFENSIVA EM 

JORNAL ESCRITO. FATO DENUNCIADO PELA PRIMEIRA RÉ QUE 

POSTERIORMENTE DEU ENSEJO À SANÇÃO JUNTO AO PROCON E À 

ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL. MERA NARRAÇÃO, PELO SEGUNDO 

RÉU, DE FATOS OBJETO DE DENÚNCIA DE CONSUMIDOR DE 

MEDICAMENTOS (MANIPULADOS). AUSÊNCIA DE QUALQUER INTUITO DE 

OFENDER. ILÍCITO INEXISTENTE. CORRETA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR - AC: 6088220 PR 0608822-0, Relator: 

Valter Ressel, Data de Julgamento: 25/02/2010, 10ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 346) APELAÇÃO CÍVEL _ RESPONSABILIDADE CIVIL - 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - Indenização - Danos morais 

suportados em virtude de instauração de inquérito policial, posterior 

arquivamento deste e publicação de matéria, em jornal local, noticiando o 

indiciamento do autor, com a edição de fotografia - Informado o fato típico 

à autoridade policial, esta tem o dever de apurar os acontecimentos - 

Publicação de notícia que se limitou a veicular o que, efetivamente, 

ocorreu, sem qualquer espécie de abuso - Tendo os réus agido dentro do 

estrito cumprimento de seu dever de ofício, não há de se cogitar em 

indenização - Inexistência de abuso de poder ou erro judiciário - Não 

configuração da hipótese de reconhecimento à justa indenização - Pedido 

inicial julgado improcedente - Confirmação da r sentença impugnada _ 

Improvimento. . (TJ-SP - CR: 6004565300 SP , Relator: Prado Pereira, Data 

de Julgamento: 10/09/2008, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 01/10/2008) Diante disso, estão ausentes os pressupostos da 

responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos. 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003640-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE VIDROS MAZALINS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003640-17.2019.8.11.0011 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por DISTRIBUIDORA DE VIDROS MAZALINS LTDA - EPP em face 

de EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA, na qual a parte autora objetiva 

receber a importância R$ 15.929,59(quinze mil, novecentos e vinte e nove 

reais e cinquenta e nove centavos), referente à compra realizada pelo 

Requerido, cujo pagamento foi efetuado com cheques, os quais foram 

devolvidos por insuficiência de fundos. Decretada a revelia do Requerido 

na decisão do ID 27326508. Assim, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. A autora juntou aos autos cheques de titularidade da 

parte autora corroborando suas alegações, ao passo que a Requerida 

não comprovou que tenha quitado o débito. Tenho que razão assiste à 

parte autora, uma vez que não houve pelo reclamado impugnação aos 

fatos narrados na inicial. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para condenar o demandado a pagar à reclamante o valor de R$ 

15.929,59(quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação 

e acrescido de juros de mora a partir da citação pelo índice INPC. Sem 

custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 76041 Nr: 1514-60.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Longo Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:, Sérvio 

Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 116.

INTIME-SE o causídico postulante acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso para fins de obtenção de cópias. Para tanto, CONCEDO o prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo supra, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Ivo Leite, Ilson Ribeiro da Silva, Celso 

Aparecido Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, INTIME-SE a 

parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 274344 Nr: 80-50.2020.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/0

 SENTENÇA/CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS Desse modo, consta 

nos autos decisão deferindo a imposição de medidas protetivas em favor 

da vítima, bem como os objetivos dos Círculos de Construção da Paz, 

determino a intimação do suposto agressor para que compareça no fórum 

na data de 17/02/2020, às 13h00mim, para participar do Círculo de 

Construção da Paz. No mesmo ato deverá ser intimada a vítima para que 

compareça no fórum na data de 14/02/2020, às 13h00mim, para participar 

do Círculo de Construção da Paz. Tendo em vista que a medida protetiva 

fixada em favor da vítima é datada de 12.01.2020, bem como o prazo 

estabelecido de 06 (seis) meses de duração das medidas fixadas, poderá 

a vítima comparecer em balcão de Secretaria e justificadamente postular a 

continuação das medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos 

dias do prazo para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 12/01/2020 a 

11/02/2020. Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC. Havendo interesse na revogação da medida por parte da vítima, as 

mesmas deverão manifestar seu intento diretamente no balcão da 

Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá 

comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria 

Pública. Ciência ao Ministério Público. Após a intimação da vítima e do 

requerido, bem como comparecimento nos círculos da construção da paz, 

arquivem-se os autos. Resta a presente sentença proferida com a 

cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, diante de qualquer alteração 

fática, não obstante o arquivamento dos autos, seus termos poderão ser 

modificados. Havendo requerimento de quaisquer das partes, 

desarquivem-se e voltem-me conclusos. P.R.I. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 268148 Nr: 965-98.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Eustáquio Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Rogerio Neves de 

Souza - OAB:13714

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público em face de Ederson Eustáquio Teixeira. I – Da revogação da prisão 

preventiva Todos esses fatos, demonstram que se encontram presentes 

os requisitos ensejadores da custodia cautelar do acusado, bem como 

que a concessão de outras medidas cautelares, no presente caso, não é 

indicada. Portanto, a medida ser imposta é a manutenção da custódia 

cautelar e o indeferimento do pedido de concessão de liberdade 

provisória. II – Da regularização da prisão Oficie-se o Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato 

recambiamento do denunciado a esta Comarca. Igualmente, expeça-se 

ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca Várzea Grande/MT, 

informando-o que já foi solicitado o recambiamento do denunciado. III – Do 

aproveitamento de provas Por verificar que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos 

do art. 415 e incisos do Código de Processo Penal, inexistindo outras 

questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento do feito. 

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao aproveitamento 

das provas produzidas nos autos de cód. 268148, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. IV – Da retificação dos dados do patrono do 

acusado Proceda com a retificação dos dados do patrono do acusado, 

conforme requerido à fl. 831, verso. V – Da revisão da prisão preventiva 

No caso dos autos a prisão preventiva do denunciado foi decretada em 

09.11.2018, contudo só houve o cumprimento dessa em 20.01.2020, à fl. 

823. Desse modo, considerando o dispositivo acima transcrito, caso o 

denunciado não tenha sido posto em liberdade, encaminhem os autos 

conclusos em 20.04.2020 para reanalise da prisão preventiva, juntamente 

com a manifestação prévia do Ministério Público. VI – Disposições finais 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272765 Nr: 3265-33.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Leandro da Silva Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LEANDRO DA SILVA SIQUEIRA, 

Cpf: 02499262109, Rg: 1968864-4, Filiação: Lineia da Silva Siqueira e 

Nilson Gonçalves Siqueira, data de nascimento: 19/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D´oeste-MT, convivente, serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Compulsando a inicial acusatória, verifico que esta 

contém a exposição do(s) fato(s) criminoso(s) com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do(s) acusado(s), a classificação do(s) 

crime(s) e o rol de testemunhas. Ademais, em sede de cognição sumária, 

verifico a presença de materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, 

restando assim presente a justa causa necessária para o recebimento da 

exordial acusatória e para o processamento da presente ação penal. 

Assim, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia 

na forma interposta em juízo, oferecida contra MARCOS LEANDRO DA 

SILVA SIQUEIRA. Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o 

réu para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares, alegar tudo o que 

interessar à sua defesa, as provas que pretende produzir, e, inclusive, 

arrolarem até o máximo de 08 (oito) testemunhas, qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Quedando-se inerte, 

desde que pessoalmente citado, ou acaso compareça para informar que 

não possui condições de constituir advogado, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública Estadual para defendê-lo, concedendo-lhe vista dos 

autos pelo prazo de 10 (dez) dias para apresentar resposta à acusação. 

Indefiro o pedido do Ministério Público quanto às providências de folhas de 

Antecedentes Criminais junto aos Institutos de Identificação Nacional e do 

Estado de Mato Grosso em nome dos denunciados, tendo em vista que o 

juízo só determinará a expedição de ofício requisitório se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime. (Art. 1.373, 

II, da CNGC). De outro lado, determino que a gestor judiciário certifique a 

existência de eventual sentença penal condenatória e data do respectivo 

trânsito em julgado, caso conste registro positivo nos antecedentes do 

acusado. Vale a presente decisão como mandado de intimação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raiana Katherine da 

Silva Lira, digitei.

Mirassol D'oeste, 28 de janeiro de 2020

Luiz Flávio dos Reis Lemes Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248702 Nr: 2444-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Caraceli de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cordeiro Pissolato - 

OAB:25.376/O, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - OAB:67842

 Intimar a advogada para apresentar no prazo de 5 (cinco) dias os 

memoriais finais em favor do réu.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002669-98.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000130-28.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARQUES SALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000130-28.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001151-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FONTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da juntada do malote digital de ID.28628993. Nova Mutum,30 de 

janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002630-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GEMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1002630-04.2019.8.11.0086. REQUERENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: DAVID GEMELLI Vistos, etc. 

Tendo em vista o caráter itinerante da Carta Precatória, defiro o pleito de 

Id. 26753551, e via de consequência, remetam-se os autos a Comarca de 

Sorriso/MT, para que se dê o correto cumprimento, com as nossas 

homenagens. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

27 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 773-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davilson Alves Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 146, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72266 Nr: 771-77.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ereni de Fátima Moura Goettems

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 771-77.2013.811.0086. L. Apolo 1025.

Vistos, etc.

Defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 60 dos autos.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até a data de 30.04.2020 ou 

posterior provocação da parte Requerente.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte Requerente, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

De mais a mais, com o decurso do prazo, e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo, 

do contrário, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 3176-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre N. Ferraz & Cicarreli 

Advogados Associados - OAB:PR 918, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:MT 22.640, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30.890, 

Arthur Moura Rosa Neto - OAB:19294, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419/SP, PAOLA HANNAE TAKAYANAGI - OAB: 

406.964 - SP, Pedro Marinho Nunes - OAB:342.373/SP, Sergio 

Bermudes - OAB:33.031/SP

 Código n. 80029 L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

1010/1011 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por 

considerar o seu conteúdo infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 1010/1011.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92856 Nr: 1776-32.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Pouzo Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, proposta 
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por Thiago Pouzo Torres, em desfavor de Concessionária Rota do Oeste 

S.A, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para fins de CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento 

de:a) R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais 

em favor do Autor, importância que deverá ser corrigida monetariamente 

pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 do STJ;b) Improceder o pedido de condenação 

das Requeridas ao pagamento de danos materiais emergentes, pelos 

argumentos constantes desta sentença.Ante a sucumbência recíproca 

das partes, condeno o Requerente e a Requerida ao pagamento das 

custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o 

Autor e 50% (cinquenta por cento) para a Ré.Honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que a teor art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovo a distribuição 

da sucumbência nos seguintes termos:- 50% (cinquenta por cento) a ser 

pago pela parte Autora aos Patronos do Requerido;- 50% (cinquenta por 

cento) a ser pago pela parte Requerida ao Advogado da parte 

Requerente.Ressalte-se que o requerente teve seu pedido de gratuidade 

de justiça deferido às fls. 31/32, ficando suspensa a execução das 

custas e honorários. Certifique-se e calculem-se eventuais custas 

pendentes, intimando-se para o pagamento as partes sucumbentes, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, anote-se ou expeça-se o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC-MT.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MANTOVAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000040-20.2020.8.11.0086 

AUTOR: ODAIR MANTOVAN JUNIOR REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c Cancelamento de Negativação com pedido de Tutela Provisória de 

Urgência de Natureza Antecipatória c.c Danos Morais, ajuizado por Odair 

Mantovan Júnior, em face de Banco Santader S/A, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. Narra o autor, em breve síntese, que é produtor rural 

neste município e no início deste ano ao solicitar junto ao Banco do Brasil 

S/A custeio para a safra de milho, fora informado que o financiamento não 

foi aprovado por seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma suposta dívida no valor de R$ 1.594,98 (um mil e 

quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). Afirma 

ainda que ao entrar em contato com a empresa requerida esta informou 

que a dívida é correspondente a gastos com cartão de crédito, no qual o 

cartão fora enviado para a cidade de São Paulo-SP. Aduz ao final que é 

morador do Município de Nova Mutum – MT há mais de 20 (vinte) anos, 

bem como não possui endereço na cidade de São Paulo e que referida 

cobrança é indevida. Por fim, pretende em sede de tutela antecipada de 

urgência a inclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito e no mérito a procedência da ação com a condenação do 

requerido ao pagamento de danos morais e a confirmação da tutela 

concedida. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Verifica-se nos autos, em sede de análise 

perfunctória, que a parte autora declara não possuir relação jurídica com a 

empresa requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que 

demonstra que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, inadequada. 

Deste modo, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Da 

mesma forma, o receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo é evidente, uma vez que o requerente não pode arcar com o 

prejuízo que supostamente não lhe pertença, ou seja, os débitos em seu 

nome, bem como a inclusão do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito. 

Por outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo 

com alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias 

estão atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de 

proteção ao crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é 

fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Por todo 

o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida conduza-se com 

a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Sem prejuízo do determinado supra, nos termos do art. 

334, §4º, inciso I e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 16 

de março de 2020, ás 13h30min (Horário Oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se o 

Requerido, no endereço disposto na inicial, bem como notificando-o para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo legal, e nos ditames 

do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. 

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 29 de Janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002819-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002819-16.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT11546-O, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - MT4482-O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O X CLEIA 

CANDIDA RODRIGUES BELMONT - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no Juízo 

deprecado (Autos PJe 1005109-93.2019.8.11.0045), no prazo de 05 

(cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR CARNAUBA DA COSTA OAB - SC44381 (ADVOGADO(A))

JULIANA ROCHA CARNAUBA DA COSTA OAB - PR64065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. O. S. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE LUIZ TAMEIROS OAB - BA53698 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000426-84.2019.8.11.0086 

Partes: R. P. - ADVOGADOS: JULIANA ROCHA CARNAUBA DA COSTA - 

PR64065, PAULO CESAR CARNAUBA DA COSTA - SC44381 X T. A. D. O. 

S. P. - ADVOGADO: JOICE LUIZ TAMEIROS - BA53698 Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de 

matéria para imprensa com a finalidade de intimar as partes, por seus 

advogados, tendo em vista o aporte aos autos do estudo psicossocial 

realizado, para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR CARNAUBA DA COSTA OAB - SC44381 (ADVOGADO(A))

JULIANA ROCHA CARNAUBA DA COSTA OAB - PR64065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. O. S. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE LUIZ TAMEIROS OAB - BA53698 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000426-84.2019.8.11.0086 

Partes: R. P. - ADVOGADOS: JULIANA ROCHA CARNAUBA DA COSTA - 

PR64065, PAULO CESAR CARNAUBA DA COSTA - SC44381 X T. A. D. O. 

S. P. - ADVOGADO: JOICE LUIZ TAMEIROS - BA53698 Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de 

matéria para imprensa com a finalidade de intimar as partes, por seus 

advogados, tendo em vista o aporte aos autos do estudo psicossocial 

realizado, para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113256 Nr: 420-31.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de 

parecer.

 Ao final, retornem os autos conclusos para saneamento e/ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87257 Nr: 3250-72.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, Paula A. Abi-Chahine Yunes Perin - OAB:273.374, 

Rafael Bicca Machado - OAB:RS 44.096

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida/recorrida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93398 Nr: 2110-66.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimei Ormond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Cristina Konzen Bortolotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no 

sistema de arrecadação do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR 

GUIA, na barra de busca digitar o tipo da ação CUSTAS E TAXAS FINAIS 

OU REMANESCENTES, Selecionar opção MEU PROCESSO E ELETRÔNICO 

PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA PROCESSOS 

FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do processo, 
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automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua guia 

e poderá efetuar o devido pagamento.

OBSERVAÇÃO: As parcelas subsequentes deverão ser emitidas na 

opção CONSULTA, utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se 

encontra disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" 

(www.tjmt.jus.br).", consoante informação de fl. 233.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 3784-21.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Carlos Pelisão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague 

voluntariamente a quantia devida descrita nos cálculos apresentados às 

fls. 90, no valor de R$ 53.259,32, sob pena do acréscimo da multa de 

10%, bem como dos honorários advocatícios também em 10%, nos moldes 

do artigo 523 e seguintes do CPC, a teor da decisão de fl. 91.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-18.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICK MARLLON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-18.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:RICK MARLLON 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

17/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002934-03.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.090,61 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

RUA DAS PRIMAVERAS, S/N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA - MT25030/O POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01321-001 Senhor(a): JEDISSA DA SILVA OLIVEIRA 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 14:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 30 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DUTRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002947-02.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.131,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JAQUELINE DUTRA DOS SANTOS Endereço: rua dos gravatas, 0, 

casa 8 quadra 5, edelmina querubin, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR 

- MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO 

PASSIVO: Nome: APPLE Endereço: RODOVIA VICE-PREFEITO 

HERMENEGILDO TONOLLI, 1500, GALPAO 17,18 E 19, DISTRITO 

INDUSTRIAL, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13213-086 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A Senhor(a): JAQUELINE DUTRA 

DOS SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 15:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO 

VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002956-61.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 23.260,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MAGNA LOPES Endereço: av das arapongas, 393, n, jardim das 

orquideas, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MAGNA LOPES - MT22388/O POLO PASSIVO: Nome: FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Endereço: FORD BRASIL S.A., 899, 

AVENIDA DO TABOÃO 899, TABOÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - 

CEP: 09655-900 Senhor(a): MAGNA LOPES Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002958-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002958-31.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 28.147,47 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDSON CARLOS DOS SANTOS Endereço: chacara peteno, mt 249, 

chacara, zona rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - 

MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO 

PASSIVO: Nome: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2318, - DE 2282 AO FIM - 

LADO PAR, IBIRAPUERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04502-300 Nome: 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 2222, (LOT P NOVA), PONTE NOVA, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78115-005 Senhor(a): EDSON CARLOS DOS 

SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002958-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002958-31.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 28.147,47 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDSON CARLOS DOS SANTOS Endereço: chacara peteno, mt 249, 

chacara, zona rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - 

MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO 

PASSIVO: Nome: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2318, - DE 2282 AO FIM - 

LADO PAR, IBIRAPUERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04502-300 Nome: 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 2222, (LOT P NOVA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-005 Senhor(a): EDSON CARLOS DOS 

SANTOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca do 

AR negativo de ID 27835318 juntado retro, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 30 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002561-69.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.020,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVANA MARTINS 

DOS ANJOS Endereço: Rua sem nome, QD N L 37, Cidade Nova, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MALU 

MACEDO MALLMANN - MT21511-O POLO PASSIVO: Nome: DRIES & CIA 

LTDA - ME Endereço: Avenida Brasil, 1412, W, Flamboyants, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): SILVANA MARTINS DOS 

ANJOS Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002994-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Magia Palace Hotel (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VIALI (REQUERIDO)

SPIDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002994-73.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.616,75 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Duplicata, Correção Monetária]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: Magia Palace Hotel 

Endereço: Avenida Jose Aparecido Ribeiro, 587, S Quadra A Lote 05, 

Comercial Jose Aparecido Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

MT0004130A, CLAUDIA REGINA POLETTO - MT19740/O POLO PASSIVO: 

Nome: SPIDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Endereço: ALAMEDA 

XANGRI-LÁ, 220, - DE 240/241 AO FIM, JARDIM MENINO DEUS I, 

BEBEDOURO - SP - CEP: 14708-054 Nome: MARCOS ANTONIO VIALI 

Endereço: ALAMEDA XANGRI-LÁ, 220, - DE 240/241 AO FIM, JARDIM 

MENINO DEUS I, BEBEDOURO - SP - CEP: 14708-054 Senhor(a): Magia 

Palace Hotel Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON ELIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002996-43.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.930,73 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONY PETERSON ELIAS 

VIEIRA Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 983, BELA VISTA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O 

Senhor(a): RONY PETERSON ELIAS VIEIRA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 
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DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000079-22.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS 

Endereço: Rua 01, n 2681-W, lote 18, quadra 05, Residencial Novo 

Horizonte ll, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216-O POLO 

PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL TELECOM, N 3209, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-902 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA 

- MT13241-A Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000696-45.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA DA SILVA Endereço: RUA 

DAS VERBENIAS, 2011, BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - MT19588-O POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO 

C, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 Senhor(a): ANA MARIA 

DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 18/03/2020 

Hora: 13:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SOUZA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI APARECIDA VILA (EXECUTADO)

SOARES & VILA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000819-43.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: NATANAEL SOUZA 

NOGUEIRA Endereço: Av Beija-Flores, 202, apto 1, edif Columbia, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - MT18783/O POLO PASSIVO: 

Nome: SOARES & VILA LTDA - ME Endereço: Av das Seriemas, 571, W, 

Alto da Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: JOAO LUIS 

VILAS BOAS SOARES Endereço: Avenida das Andorinhas, 941, W, 

Nossa Senhora Aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

FRANCIELLI APARECIDA VILA Endereço: Avenida das Andorinhas, 941, 

W, Nossa Senhora Aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): NATANAEL SOUZA NOGUEIRA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 13:40 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 
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de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-77.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000172-77.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO FERREIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 18/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 135913 Nr: 125-23.2020.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U-PdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Declaro-me competente para análise do feito.Verifico que a 

Turma Recursal já se manifestou pela necessidade de requerimento 

administrativo para análise da liminar. Eis o entendimento jurisprudencial: 

Agravo Instrumento nº.: 1000394-94.2019.8.11.9005 – AP - PJE Origem: 

Juizado Especial Agravante (s): LEONARDO FERNANDES BORGES 

Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO Juiz Relator: Dra. Patrícia Ceni 

Data Julgamento: 10/12/2019 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES – AUTOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – LIMINAR 

INDEFERIDA NO JUÍZO DE 1º GRAU – AUTOR INSURGE EM DESFAVOR DA 

DECISÃO INTERPONDO AGRAVO - LIMINAR INDEFERIDA NO AGRAVO 

POR ESTA CORTE – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA - 

MANTENHO DECISÃO LANÇADA POR ESTE JUÍZO NO ID 11987981 – 

RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO [...]. Postergo a análise 

da liminar para após a juntada do requerimento administrativo, de 

preferencia com o seu resultado ou após 30 dias de inércia estatal em 

respondê-lo.Intimem-se a parte autora para impugnar a contestação, de 

preferencia trazendo julgados recentes do TJMT e da Turma Recursal 

acerca do tema de modo a subsidiar o debate.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DUTRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1002947-02.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 14.131,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JAQUELINE DUTRA DOS SANTOS Endereço: rua dos gravatas, 0, 

casa 8 quadra 5, edelmina querubin, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR 

- MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A POLO 

PASSIVO: Nome: APPLE Endereço: RODOVIA VICE-PREFEITO 

HERMENEGILDO TONOLLI, 1500, GALPAO 17,18 E 19, DISTRITO 

INDUSTRIAL, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13213-086 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A Senhor(a): REQUERIDO: APPLE 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 15:20 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON ELIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1002996-43.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.930,73 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONY PETERSON 

ELIAS VIEIRA Endereço: RUA DAS MANGUEIRAS, 983, BELA VISTA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 18/03/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede 

do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência a respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-76.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010591-76.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre 

as partes (id. 28547093), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, 

opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-79.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001461-79.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANA FERREIRA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 21217190 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

Reparação por Danos proposta por Rosana Ferreira Nunes em desfavor 

de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa e o nexo causal necessário 

é a negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes 

dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreram mais de 04 anos 

entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como, a inércia 

da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 

do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 530 de 877



nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-83.2019.8.11.0086
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000730-83.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO SANTOS DA CONCECAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto a preliminar de ausência de capacidade postulatória, opino pelo 

seu afastamento, uma vez que em consulta ao Cadastro Nacional de 

Advogados o advogado já se encontra em situação regular. Não bastante 

isso, houve juntada de substabelecimento nos presentes autos, estando o 

reclamante devidamente representado. Opino, ainda, pelo afastamento da 

preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 19055552 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Marcio Santos da Conceição em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata 

o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, pois jamais utilizou o serviço da reclamada, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Quanto ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra ser 

indevida a inscrição objeto da ação 1000728-16.2019.8.11.0086, em 

trâmite neste juizado, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pelo Reclamante, é certo que possui 

negativação preexistente, cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 
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PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000729-98.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO SANTOS DA CONCECAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 19055541 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto ao 

pedido do reconhecimento da conexão com os autos nº 

1000728-16.2019.8.11.0086, opino pelo seu indeferimento, uma vez que já 

foi proferida sentença naqueles autos. Passo a analisar o mérito. Cuida-se 

de Ação de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Marcio Santos da Conceição em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa e o nexo causal necessário 

é a negativação. A negativação indevida em cadastros de inadimplentes 

dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de restrição posterior 

(protesto) e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

de Moraes Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-77.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002554-77.2019.8.11.0086 Reclamante: NATALIA DE OLIVEIRA ROCHA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

questão preliminar arguida, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovida pelo Reclamado, por débito no valor de R$ 99,13 (noventa e 

nove reais e treze centavos), anotado em 05/02/2019, referente ao 

suposto contrato nº. 607301653000002, ao argumento de que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com o 

banco demando. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta 

que o serviço foi prestado com observância à todas as regras legais e 

contratuais, não havendo defeito na prestação do serviço, motivo pelo 

qual não há que se falar em dever de indenizar. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou as inscrições do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Impende salientar que a Demandada não apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Ainda, entendo que merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. III 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

607301653000002, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos oriundos do contrato discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOPES CASTANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002444-78.2019.8.11.0086 Reclamante: FABIANA LOPES CASTANHA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Superada a análise da questão preliminar, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 
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Reclamado, por débito no valor de R $ 213,74 (duzentos e treze reais e 

setenta e quatro centavos), anotado em 25/04/2017, ao argumento de que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta 

que o serviço foi prestado com observância à todas as regras legais e 

contratuais, não havendo defeito na prestação do serviço, motivo pelo 

qual não há que se falar em dever de indenizar. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou as inscrições do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Impende salientar que a Demandada não apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Ainda, entendo que 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Insta salientar que inobstante a existência de 

outras restrições em nome da Reclamante, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos, estas se deram em datas posteriores à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as anotações posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 997475532000087, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 

3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE BORGES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002603-21.2019.8.11.0086 REQUERENTE: WESLAINE BORGES SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte Reclamada arguiu a 

preliminar de inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, contudo, a rejeito, 

pois apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal, decidindo 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 
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comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada 

a análise das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

e, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, 

vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a indenização por danos 

morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débitos nos 

valores de R$ 228,78 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito 

centavos), anotado em 26/01/2017, relativo ao contrato nº 0220517909, o 

qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular das linhas 

telefônicas nº (65) 99651-4409 e (65) 99651-3562, das quais constam 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos, além da condenação da Requerente nas penas de 

litigância de má-fé. Em sua impugnação, o Reclamante sustenta que jamais 

teve relação contratual com a Requerida, e que por tais motivos o dever 

de reparar é indubitável. Afirma ainda ser indispensável a realização de 

perícia grafotécnica nos documentos juntados pela parte Ré. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato assinado pela Requerente. Além disso, a 

parte autora se limitou, na sua impugnação, a informar que não possui 

relação jurídica com a Requerida, e que é indispensável a realização de 

perícia grafotécnica nos documentos apresentados. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso 

o documento apresentado com a assinatura da Demandante, bem como a 

semelhança nas firmas apresentadas nos documentos carreados, 

dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em 

inexistência de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos 

valores dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que 

restou comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. 

Assim, a condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no 

valor de R$ 228,78 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na 

contestação. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado no valor 

de R$ R$ 228,78 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000848-59.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANA MENDES DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência 

em Caráter Antecipado proposta por Juliana Mendes da Cruz em desfavor 

de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No mais, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção a previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a Reclamante afirma que recebeu 

uma fatura referente ao mês 01/2019, constando um consumo de 834kwh, 

no valor de R$ 751,66 (setecentos e cinqüenta e um reais e sessenta e 

seis centavos) que considera tal valor elevado, pois sua média de 

consumo é 250kwh. Alega que procurou a requerida para que fosse feita 

uma aferição no medidor, pois seu consumo não havia aumentado, 

entretanto, a reclamada se manteve inerte. Aduz, ainda, que recebeu a 

fatura referente ao mês 02/2019, no valor de R$508,10 (quinhentos e oito 

reais e dez centavos). Diante da inércia da reclamada em realizar a 

aferição do medidor procurou o Procon, sendo efetuado apenas a troca 

do medidor. As alegações do Reclamante restaram devidamente 

comprovadas pelas faturas apresentadas onde consta a cobrança 

elevada. A Reclamada, por sua vez, não teceu nenhum argumento 

plausível apto a desconstituir as alegações da Reclamante se atendo 

apenas a sustentar ausência de ilicitude na cobrança. Ademais, consigno 

que a Reclamada não aportou aos autos nenhuma prova técnica que 

pudesse demonstrar o aumento do consumo. Desta maneira, a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), 

vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar que o valor 

da fatura 01/2019 e 02/2019 são corretos e devidos. O Código de Defesa 

do Consumidor em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Diante disso, verificado que a Reclamada cobrou 

valor indevido, mister se faz determinar a retificação da fatura referente 

ao mês 01/2019 e 02/2019 para o valor da média mensal de consumo dos 

3 (três) meses anteriores ao consumo atípico. Nesse sentido a 

jurisprudência da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COBRANÇA EXORBITANTE –– REVISÃO DE CONSUMO – 

MESES 04, 05, 11 E 12/2016 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGENCIA DA RECLAMADA - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

REGULARIDADE DO MERDIDOR – COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA – 

TROCA DO MEDIDOR E CONSTATADA A REDUÇÃO DO CONSUMO – 

INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL DEVE SER RECONHECIDO, 

CONTUDO, REDUZIDO, POSTO QUE NÃO CONDIZENTE COM DECISÕES 

ANTERIORES DESTA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. REJEITO a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial Civil, uma vez que o medidor foi retirado para perícia, de 

forma que caberia a Recorrente a juntada do laudo pericial, o que não o 

fez. Assim, não há que se falar em nova perícia. De análise dos autos, 

nota-se que inexistem provas técnicas que possibilitem a conclusão sobre 

a causa do consumo exagerado no período questionado (04, 05,11 e 

12/2016). Nesta hipótese, há de se concluir pela inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, notadamente quando a concessionária 

detém os meios técnicos de demonstração e há hipossuficiência da outra 

parte. Portanto, ausente à prova inequívoca da existência do consumo , 

impossível se apresenta a confirmação do valor cobrado, devendo a 

concessionária realizar a cobrança com base na média de consumo dos 3 

meses anteriores e incontroversos. No que tange ao dano moral, nota-se 

que resta comprovada a suspensão indevida do fornecimento do serviço 

em razão destes débitos questionados, restando patente a caracterização 

do dano. No entanto, em relação ao valor da indenização arbitrado (R$ 

5.000,00), entendo que este não guarda consonância com o dano sofrido, 

a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, 

devendo ser diminuído. Portanto, entendo que o valor R$ 1.000,00 servirá, 

a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

Outrossim, o referido valor é proporcional ao período de apenas 1 dia sem 

energia . Percentual de revisão das faturas de 04, 05, 11 e 12/2016 que 

devem observar o consumo anterior de 3 meses de cada período, 

estabelecendo-se a média de 1.191 kWh para o período de abril e 

maio/2016 e a média de 973,66 kWh para os meses de novembro e 

dezembro/2016, sendo que todos devem ser calculados ao preço vigente 

a época. Necessária ainda a dedução dos novos valores encontrados aos 

valores pagos, cujo remanescente poderão ser restituídos ou abatidos 

como crédito nas faturas vindouras. Recurso conhecido e Parcialmente 

Provido. (N.U 8010020-71.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019) Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão contida na inicial para DECLARAR a inexigibilidade das 

faturas do mês 01/2019 e 02/2019 e para DETERMINAR que a Reclamada 

retifique a fatura referente ao mês 01/2019 e 02/2019 para o valor da 

média mensal de consumo dos 03 (três) meses anteriores ao consumo 

atípico, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela [id. 19465955]. Opino pela expedição de 

alvará judicial do valor depositado à título de caução [id. 19880580] em 

favor da Reclamada. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000946-15.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GILDEANE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

parte Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10759867 

dos autos. Superada a análise das questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, e, não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 
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indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 173,97, relativo ao contrato nº 

0271222795, o qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era 

titular da linha telefônica nº (65) 99279-5207, e que este habilitou em sua 

linha os pacotes de serviços, dos qual constam débitos em aberto, sendo 

devida a inscrição dos dados deste no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em 

sua impugnação, a Reclamante sustenta a incongruência do áudio e que a 

empresa não trouxe aos autos qualquer documento assinado pela 

Demandante, apto a provar a relação contratual, razão pela qual 

desconhece os débitos negativados, e que por tais motivos o dever de 

reparar é indubitável. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada da gravação 

de áudio, na qual demostra a contratação do plano para a linha telefônica 

da Requerente. Além disso, a parte Autora se limitou, na sua impugnação, 

a informar que há incongruência na gravação, relativa ao endereço 

informado, contudo, não negou que foi a Reclamante quem atendeu a 

ligação e contratou os serviços. No caso, desnecessária a realização 

perícia técnica, posto que incontroverso a gravação do áudio apresentado 

na contestação. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações 

das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes e a origem dos débitos discutidos. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do Reclamado. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos valores 

dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida aos débitos negativados, ou seja, no valor de 

R$ 173,97 (cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos), que 

deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na contestação 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: CONDENAR a 

Reclamante ao pagamento em favor do Reclamado no valor de R$ 173,97 

(cento e setenta e três reais e noventa e sete centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a 

data do pedido, apresentado na contestação. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001521-52.2019.8.11.0086 Reclamante: EDERSON MARQUES DE 

MORAES Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte 

Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar 

de não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21385126 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débito de R$ 216,97, com inscrição realizada em 17/03/2019, relativa 

ao suposto contrato de número 0345137204, comprovado por meio de 

extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços da linha telefônica por ele contratado e utilizado, 

relativo a linha (65) 99986-1277, inexistindo motivo para se falar em ato 

ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 537 de 877



moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0345137204, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001121-38.2019.8.11.0086 Reclamante: DEUZINEI PIRES DE OLVEIRA 

Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada arguiu 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será 

analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 20292730 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débito de R$ 207,32, com inscrição realizada em 19/05/2018, relativa 

ao suposto contrato de número 0208892921, comprovado por meio de 

extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A 

Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito 

decorrente dos serviços da linha telefônica por ele contratado e utilizado, 

relativo a linha (65) 99659-0180, inexistindo motivo para se falar em ato 

ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 
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CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0208892921, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-71.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001565-71.2019.8.11.0086 Reclamante: PAULO JOSE SANTANA DOS 

SANTOS Reclamada: OI S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, por débito de R$ 594,71 (quinhentos e noventa e 

quatro reais e setenta e um centavos), com inscrição realizada em 

14/05/2017, relativa ao suposto contrato de número 5053681780, 

comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual 

alega desconhecer. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que a 

inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito decorre do 

não adimplemento do débito decorrente dos serviços da linha telefônica 

por ele contratado e utilizado, relativo ao terminal nº (65) 3308-2392, 

inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação 

de qualquer ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 
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Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que tange ao 

pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser 

acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 5053681780, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SAMPAIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº: 

1002604-06.2019.8.11.0086 Reclamante: CARLOS ANTONIO SAMPAIO 

JUNIOR Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente afasto as preliminares de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida, arguidas pelo Reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Ainda, o Demandado 

arguiu a preliminar de prescrição reparatória, contudo, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao pleito, pois no presente 

caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Superada a análise da questão preliminar, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, por débito no valor R$ 424,72 (quatrocentos e vinte e quatro 

reais e setenta e dois centavos), anotado em 26/12/2015, referente ao 
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suposto contrato nº 055306961000063EC, ao argumento de que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta 

que o serviço foi prestado com observância à todas as regras legais e 

contratuais, não havendo defeito na prestação do serviço, motivo pelo 

qual não há que se falar em dever de indenizar. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou as inscrições do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Impende salientar que a Demandada não apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Ainda, entendo que 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Também há de ser considerado, para fins de 

fixação do quantum indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 

04 anos entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o 

valor indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela Reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº 055306961000063EC, discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISAIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001835-95.2019.8.11.0086 Reclamante: JOSE ISAIAS DOS SANTOS 

Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada arguiu 

a preliminar de prescrição reparatória, contudo, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Demandado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, quanto a preliminar também 

aventada pelo Promovido, acerca da impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele 

será analisada. Por fim, a preliminar trazida pelo Réu, atinente pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, a 

rejeito, posto que o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

22317207 dos autos. Superada a análise das questões preliminares, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a inexistência de relação jurídica e 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento 

de que desconhece o referido débito. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu 

nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada, por débito de R$ 133,51, com inscrição realizada em 

09/06/2015, comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à 

exordial, o qual alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

da linha telefônica nº (67) 99623-3192, por ele contratado e utilizado, 

inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação 

de qualquer ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 
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contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Insta salientar que inobstante a existência de outras restrições em nome 

do Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, 

estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, não podendo 

ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as anotações posteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito 

intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 

13.105/2015. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de 

demonstração da inadimplência da autora pelo requerido, ônus que lhe 

incumbia e não se desincumbiu, não há causa para amparar o cadastro 

realizado. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Não havendo qualquer 

inscrição legítima preexistente, não há o que se cogitar a aplicação da 

presente súmula. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum mantido. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70064433261, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 01/06/2016).” Também há de ser 

considerado o fato que decorreram mais de 04 anos entre a data da 

negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor indenizatório 

fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. De outra banda, no que tange ao pleito contraposto 

apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a Demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001704-23.2019.8.11.0086 Reclamante: JANAINA NASCIMENTO SILVA 

Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada arguiu 

a preliminar pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, contudo, a rejeito, posto que o extrato da inscrição 

restritiva consta na id. n. 22059693 dos autos. Superada a análise da 

questão preliminar, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. In casu, a Autora 

alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, por débito de R$ 89,98, com inscrição realizada em 

21/01/2019, relativa ao suposto contrato de número 0340255165, 

comprovado por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual 

alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão 

do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não 

adimplemento do débito decorrente dos serviços da linha telefônica por ela 

contratado e utilizado, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz 

de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela Reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0340255165, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001650-57.2019.8.11.0086 Reclamante: JOSE GOMES DA SILVA FILHO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo 

Reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Opino, ainda, pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. nº. 21895764 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial, 

também aventada pela parte Demandada, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, a rejeito, pois, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada 

a análise das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a 

declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais em razão das inserções do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovidas pelo Reclamado, por débito no valor de R$ 296,01, 

disponibilizado em 05/11/2018 e R$ 56,05, anotado em 04/01/2019, ao 

argumento de que desconhece os referidos débitos e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Reclamado, 

em sua defesa, sustenta que a pretensão deduzida pela parte autora 

poderia ter sido solucionada administrativamente e que o mero 

aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por danos 

morais. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Impende salientar que a 

Demandada não apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma 

obrigação pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos discutidos 

nos autos serem declarados inexistentes. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Ainda, entendo que merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

073903113000098, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos 

débitos oriundos do contrato discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001972-14.2018.8.11.0086 Reclamante: BIANCA GIORDANI CARLOT 

MORAIS Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. II – PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, 

uma vez que se permite a ampliação da proteção consumerista ao se 

identificar a fragilidade de um dos polos da relação e, in casu, a relação é 

de estritamente de consumo. O Reclamado arguiu ainda a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, a qual, em razão de se 

confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. Passo à análise do 

mérito. III – MÉRITO A Reclamante afirma em sua inicial que possui um 

plano mensal de linhas telefônicas e internet, denominado Vivo Família 

Completa 10GB, e que por tais serviços lhe é cobrado mensalmente o 

valor fixo de R$ 232,99 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos). Aduz que ao receber a fatura com vencimento em 26/01/2018 

no valor de R$ 829,85 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), entrou em contato com a operadora objetivando reaver os 

valores cobrados, tendo em vista que não correspondem com a 

importância contratada. Alega que recebeu informações da Reclamada de 

que os valores exigidos eram legítimos, pois houve a utilização dos 

serviços ‘Vivo Travel’ no exterior. Contudo, assevera que o plano contrato 

já prevê uma utilização de 100 minutos- internacional e que tais cobranças 

a maior são arbitrários, posto que não houve a contratação do aludido 

serviço. Afirma que pagou a fatura cobrada a maior para evitar o bloqueio 

na linha telefônica e posterior negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No entanto, pleiteia a declaração de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e danos materiais com a 

repetição do indébito. A Reclamada, por sua vez, informa que a 

Reclamante utilizou entre os dias 23/12/2017 a 05/01/2018 os serviços 

denominados ‘Diária Vivo Travel’, que corresponde à utilização de internet 

no continente Europeu e Americano, e por tais serviços foi cobrado o 

valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) por dia 

de uso. Assevera que a Reclamante esteve em férias nos Estados Unidos 

e utilizou os serviços contratados, e que por tais motivos a cobrança dos 

valores cobrados a maior é legítima, inexistindo o dever de indenizar. Por 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise do processo e 

dos documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), vez 

que não juntou nenhum documento que comprove a efetiva contratação 

dos pacotes adicionais no plano contratado pela Reclamante, tais como 

gravações da ligação onde houve a contratação ou o próprio contrato, 

tampouco que houve atualização do plano, tendo juntado ao processo 

apenas fotografias e faturas com o histórico de consumo da cliente. Logo, 

torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não comprovou a adesão da autora ao plano adicional, 

devendo o respectivo débito discutido nos autos ser declarado inexistente 

e a fatura cobrada ser reajustada ao valor contratado. Assim, de acordo 

com as assertivas ponderadas pela Reclamante, o valor do plano 

contratado é de R$ 232,99 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e 

nove centavos) contudo, na fatura do mês de janeiro/2018 foi cobrado o 

valor de R$ 829,85 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), sem que houvesse a mudança do plano. Observa-se que a 

Reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e 

contratou com a Reclamante, vez que não atendeu à solicitação de 

adequação da fatura no valor ajustado, qual seja, R$ 232,99 (duzentos e 

trinta e dois reais e noventa e nove centavos). Desta feita, considerando 

que o valor da fatura acostada aos autos extrapola a importância de R$ 

232,99 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), deverá 

a cobrança ser readequada para que seja respeitado o contrato firmado 

entre as partes. Por outro lado, não comporta acolhimento os pleitos de 

ressarcimento por danos materiais e repetição de indébito formulados pela 

Requerente, porquanto não comprovado no feito o prejuízo suportado, 

uma vez que foram juntados aos autos apenas cópias das faturas 

emitidas pela empresa de telefonia, sem os devidos comprovantes de 

pagamento. O artigo 42 do C.D.C expressamente determina: Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (grifei) Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONE. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. INCABÍVEL, NO CASO, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM 

COMO O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL, DEVIDO A FALTA DO 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS FATURAS RECLAMADAS. 1. A 

parte autora afirma que passou a ser cobrada, em suas faturas mensais, 

por serviço não contratado denominado "Torpedo SMS Para Outros 

Serviços". 2. Era ônus do autor trazer aos autos um mínimo de provas que 

justificassem seu pedido inicial. Ocorre que o requerente juntou apenas as 

faturas detalhadas (..) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004007340 RS, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/09/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 11/09/2012). Ainda, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO 

DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

NA SEARA ADMINISTRATIVA. DESCASO DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. 

INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO MANTIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO 

DA NON REFORMATIO IN PEJUS SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Caso 

em que a Recorrente ROSILEI APARECIDA DUARTE sustenta a existência 

de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados, pleiteando 

a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e 

condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização pelos 

danos morais que alega ter sofrido.2. Sustentando a consumidora que não 

contratou os serviços informados na exordial – PA 154 ASS S/ FRANQUIA 

OI FIXO/30 MIN OUTROS MÓVEIS EXCEDENTES OI GRATUITO -, cabia à 

prestadora do serviço comprovar a regularidade das referidas cobranças, 

nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa de telefonia tivesse 

providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado 

entre as partes, eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os 

serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se 

desincumbiu.3. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara 

administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço 

para com o consumidor.4. Quando a prestadora de serviço soluciona 

prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e 

aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, 

quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como 

no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um 

calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.5. 

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que 

se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do 

ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que merece majoração, a fim de adequar-se aos postulados da 

razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros comumente utilizados 

por esta E. Turma Recursal.7. Por outro lado, não comporta acolhimento o 

pleito de repetição de indébito formulado pela Recorrente, porquanto não 

comprovado no feito o prejuízo suportado, uma vez que foram juntados 

aos autos apenas cópias das faturas emitidas pela empresa de telefonia, 

sem os devidos comprovantes de pagamento.8. Manutenção da sentença 
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de parcial procedência no que tange à devolução dos valores 

supostamente adimplidos pela Recorrente, na forma simples, em razão da 

impossibilidade da reformatio in pejus.9. Sentença parcialmente 

reformada.10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018). (grifei) Assim sendo, não 

merece guarida o pedido de restituição dos valores cobrados a maior, 

ainda que em dobro, pois, conforme dito, nos autos há apenas a 

demonstração da cobrança efetuada. Igualmente, quanto aos danos 

morais, não há provas nos autos de que a Autora tenha enfrentando 

alguma excepcionalidade capaz de configurar a indenização pretendida, 

ao passo que só resta caracterizado o dano quando o consumidor é 

ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação 

humilhante, vexatória, que lhe cause transtorno psicológico relevante, o 

que não se evidencia no caso em tela. Não se está afirmando aqui que o 

fato relatado não tenha gerado aborrecimentos, todavia, pequenos 

incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral, até porque 

dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que foge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade dos autores. Nesse sentido, JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. MUDANÇA DE 

PLANO SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA DE ROAMING INTERNACIONAL 

NÃO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto 

pela parte autora contra sentença que julgou procedentes em parte os 

pedidos formulados na inicial para condenar a empresa ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 330,47 (trezentos e trinta reais e quarenta e sete 

centavos) a título de ressarcimento dos valores pagos por roaming 

internacional não contratado. Em seu recurso, a parte recorrente alega 

que o ocorrido ultrapassa o limite do mero aborrecimento do diaadia, razão 

pela qual, pugna pelo arbitramento de reparação a título de danos morais. 

II. Recurso próprio (ID 1865763), tempestivo e dispensado preparo regular 

ante a gratuidade de justiça concedida (ID 1865771). Contrarrazões 

apresentadas (ID 1865774) III. O mero dissabor, de ter sido cobrado em 

sua conta telefônica valor não contratado, não pode, por si só, ser alçado 

ao patamar do dano moral, haja vista não extrapolar a naturalidade dos 

fatos da vida, apta a configurar aflições ou angústias no espírito de a 

quem ela se dirige. IV. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce 

com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. 

Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela 

afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer 

evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral 

é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. V. 

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte 

recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC. VI. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 

07004872220178070014 DF 0700487-22.2017.8.07.0014, Relator: 

EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 27/07/2017, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ROAMING 

INTERNACIONAL NAÕ CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE 

INFORMAÇÃO SOBRE A TARIFAÇÃO AVULSA DO CONSUMO DE 

INTERNET NO EXTERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIR OS 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO AUTOR. DANO MORAL 

INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006977938, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 25/07/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006977938 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

25/07/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/07/2017) (grifei). IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência do 

débito referente a cobrança das diárias ‘Vivo Travel’, constante na fatura 

do mês de janeiro/2018, exigido no valor de R$ 559,86 (quinhentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos). 2 – CONDENAR a 

Reclamada a realizar a readequação dos valores da fatura do mês de 

janeiro de 2018, para que seja respeitado o contrato firmado entre as 

partes. 3 - DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de emitir fatura 

referente ao plano contratado em valor diverso ao que fora acordado 

entre as partes, salvo se houver anuência por parte da Reclamante, sob 

pena de multa. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001265-12.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RAMICES LUCHESI REQUERIDO: ARQUITETO HOME 

COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Dano Material c.c Danos Morais que promove 

Ramices Luchesi em desfavor de Arquiteto Home Comércio de Artigos de 

Materiais de Construção Ltda e Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A. 

Propôs a parte Reclamante a presente ação visando reparação de danos 

materiais e morais decorrentes da compra de piso porcelanato que 

estariam, em tese, com defeito, produto este adquirido junto a primeira 

reclamada e de fabricação da segunda reclamada. Entretanto, a hipótese 

desafia a extinção do feito, ante a incompetência do Juizado Especial para 

o processamento e julgamento da ação, considerando a necessidade de 

produção de prova técnica pericial para melhor elucidação dos fatos e 

constatação da origem do alegada defeito no porcelanato, obrigando-me a 

reconhecer a incompetência jurisdicional do juízo para prosseguimento 

desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos do que dispõe o artigo 8º e inc. II do artigo 51 ambos da 

lei n.º 9.099/95. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: “O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas.” Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia especializada 

para comprovar a origem e existência de defeito no porcelanato adquirido 

pela Reclamante junto as Reclamadas, outro caminho não há a não ser 

reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Vale 

trazer à baila, decisão proferida na Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS 

ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 7 Recurso Inominado 

nº 0024943-81.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Recorrido: NANAN COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INCOMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DO OBJETO DA PROVA –ENUNCIADO 

Nº54 DO FONAJE – SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CAUSA OBSCURA DO DANO – 

PRELIMINAR ACOLHIDA – INCOMPETÊNCIADOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 
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Havendo complexidade no objeto da prova a ser produzida, o Juizado 

Especial é incompetente para processar e julgar a demanda (Enunciado 

nº54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 249438120128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2014, Publicado no 

DJE 19/10/2014). (g.n.) Já o Enunciado 54 do FONAJE assim estabelece: 

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Quanto ao objeto 

da demanda, vejamos julgado no mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PISO E MÃO DE OBRA PARA 

COLOCAÇÃO. PISO SEM BRILHO E COM APARECIMENTO DE MANCHAS 

APÓS A COLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA 

EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE OU DO MAU USO POR PARTE DO 

CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A 

controvérsia reside na origem dos problemas relatados pelo consumidor, 

se decorrentes de vício de qualidade do produto ou mau uso por parte do 

consumidor. 2. As provas apresentadas nos autos são frágeis, tornando 

indispensável a realização de perícia técnica. 3. Ocorre que as partes não 

acostaram laudos técnicos que pudessem esclarecer qual o vício 

existente, sua origem e a extensão do conserto que tem de ser realizado. 

4. Há, pois, necessidade de uma maior dilação probatória, para que se 

possa verificar a responsabilidade da requerida. A complexidade da 

causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 

51, II, da Lei nº 9.099/95. 5. Neste cenário, a decisão extintiva do feito, 

pela necessidade de produção de prova pericial, se mostra prudente e 

adequada, de molde a, com base em laudo pericial elaborado por 

profissional da confiança do... juízo, esclarecer qual o vício existente, bem 

como a sua origem. 5. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTERIOR DE NÃO CONHECIMENTO PELA 

DESERÇÃO DESCONSTITUÍDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DE QUALIDADE 

EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, COM 

FULCRO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006532279, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017) 5. 

Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006919799, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 18/04/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71006919799 RS, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/04/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

20/04/2018) (g.n.) Ante o exposto, opino pelo RECONHECIMENTO da 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Cível para processar e 

julgar a presente ação, e, em consequência, pela extinção do processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da lei n.º 

9.099/95. Sem custas e honorários nesta fase, a teor do disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001926-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: WARISON ANTONIO SANTANA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 22478577 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Warison Antonio Santana em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 
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hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de negativações 

posteriores, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000637-23.2019.8.11.0086 

INTERESSADO: ADRIANA LOPES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto a 

preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Reclamação Civil proposta por Adriana Lopes de 

Souza em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que 

isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 
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contrato devidamente assinado pela Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o decurso de mais de 02 anos entre 

a data da negativação e a propositura da ação, a existência de 

negativação posterior, o valor ínfimo da negativação (R$80,39) e, ainda, a 

inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE SEBASTIANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001707-75.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DEONICE SEBASTIANA DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A Demandada 

arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele 

será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22059995 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração 

de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 308,95 

(trezentos e oito reais e noventa e cinco centavos), anotado em 

17/01/2017, qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 99901-8381, da qual consta débito em aberto, 
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sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. Em 

sua impugnação, a Reclamante sustenta que jamais teve relação 

contratual com a Requerida, e que por tais motivos o dever de reparar é 

indubitável. Afirma ainda que a assinatura constante no contrato juntado 

pela Reclamada é falsa, argumentando ser indispensável a realização de 

perícia grafotécnica nos documentos juntados pela parte Ré. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Cumpre salientar que no contrato acostado nos 

autos pela Reclamada consta assinatura divergente da Autora, conforme 

se observa nas demais documentações assinadas pela Demandante, 

quais estão colacionadas no processo, podendo afirmar, portanto, que se 

trata de falsificação grosseira registrada no aludido documento. Ademais, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, tendo em vista ser 

incontroverso que o documento assinado, apresentado pela Reclamada, 

não guarda relação com a assinatura da Demandante, fato este que 

dispensa o aludido recurso. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Insta salientar que 

inobstante a existência de outras restrições em nome da Reclamante, 

conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas se deram em 

datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, 

as anotações posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). De outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado 

pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR 

a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 
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de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 86817 Nr: 2980-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovany Aparecido de Oliveira Silva, Ivanilton 

da Silva França, Marta da Silva, Rafael Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Reinaldo de Oliveira Assis - OAB:OAB/MT 

11.826

 Vistos.

De proêmio, proceda-se a intimação por edital do réu Rafael Silva Ribeiro 

acerca da sentença de fls. 914/928, nos termos da lei (art. 392, inciso VI, 

do CPP).

Ademais, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o 

Recurso de Apelação interposto pelos réus Ivanilton da Silva França e 

Marta da Silva às fls. 952 e 953.

 Dê-se vistas dos autos à Defesa para oferecimento das competentes 

razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para que querendo, 

apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Por fim, certifique-se quantoa intimação do réu Geovany Aparecido de 

Oliveira acerca do teor da sentença, uma vez que não há informação nos 

autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134868 Nr: 5206-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calistro Lemes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Pereira dos Santos - 

OAB:10948, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:OAB/MT 9.944

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 13/02/2020 às 14h30min.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130063 Nr: 2462-19.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira de Brito Júnior, Newton Vieira 

de Brito Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:18.179

 Vistos.

Tendo em vista a solicitação de fl. 11 a qual requer a devolução da missiva 

independente de cumprimento, proceda-se a devolução da presente carta 

precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127913 Nr: 1408-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Cesar Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sem ad - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que tome ciência do ofício de fl. 53 

e compareça no dia 06/02/2020, a partir das 08h30min, no endereço 

descrito do referido ofício, o que segue: Av. Rui Barbosa, fundo com a 

Rua Bartolomeu Dias, Qda. 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484, Bairro JD 

Universitário - Cuiabá-MT; para que seja realizado a perícia de Insanidade 

Mental. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 118299 Nr: 2906-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 1. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, que designo, desde 

logo, para o dia 14 de fevereiro de 2020, às 09h00min.2. Defiro o 

requerimento formulado pelo parquet no tocante à disponibilização de 

projetor de mídia e telão para os debates.3. Defiro, também, o pleito 

ministerial de que sejam disponibilizadas determinadas cópias aos jurados, 

nos moldes requeridos; devendo o Parquet, para tanto, providenciar as 

aludidas cópias. Ressalta-se que não há ocorrência de nenhum prejuízo à 

defesa, notadamente porque os julgadores têm amplo acesso aos autos, 

de modo que o pedido ministerial mostra-se pertinente. No entanto, 

consigno que as referidas cópias deverão passar pelo crivo da Defesa, 

no início da sessão de julgamento, antes de serem entregues aos 

membros do Conselho de Sentença.4. Quanto às certidões de 

antecedentes criminais do acusado, deve o titular da ação penal 

providenciar a juntada aos autos da referida certidão, podendo fazê-lo por 

meio de consulta ao sistema informatizado dos Tribunais (AREsp STJ 

642471/DF/2015/0009827-9), ficando desde já, deferida a juntada, desde 

que com antecedência mínima de 03 (três) dias da data designada para a 

Sessão de Julgamento, conforme disposto no art. 479 do CPP.5. Defiro 

também a juntada do CD-R, contendo imagens da vítima, acostado aos 

autos às 238, eis que juntado dentro do prazo legal. Determino desde logo, 

vistas dos autos à defesa para ciência de seu conteúdo.6. Defiro o pedido 

de exibição em plenário da faca apreendida. Oficie-se à Diretoria do Foro 

para que tal objeto esteja disponível na data acima aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 118299 Nr: 2906-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 TERMO DE SORTEIO DOS JURADOS

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 
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13h30min, no Edifício do Fórum, na Sala de Audiências da Terceira Vara, à 

portas abertas, sob a presidência da Excelentíssima Dra. Ana Helena 

Alves Porcel Ronkoski, magistrada titular deste Juízo, foi realizado o 

sorteio dos Senhores Jurados e Suplentes que servirão nas Sessões de 

Julgamento do Tribunal do Júri desta Comarca no mês de fevereiro do 

corrente ano.

 Encontravam-se presentes a MMª. Juíza de Direito Dra. Ana Helena Alves 

Porcel Ronkoski, o Dra. Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, 

Promotora de Justiça, a Dra. Bruna Triches de Oliveira, advogada 

representando a Ordem dos Advogados do Brasil, comigo, Rafael Gomes, 

Assessor de Gabinete.

 Em ato seguinte, foi sorteada uma lista de vinte e cinco jurados e cinco 

suplentes, os quais deverão atuar nos julgamentos a serem realizados no 

referido mês.

 Foram sorteados os seguintes cidadãos:

 LISTA DOS 25 JURADOS

 NOME

 01 Kalita Helena Barros Taborda, Psicologa

02 Francisco dos Santos Samapio, Trabalhador Rural

03 Zaira de Moura Lima, outros

 04 Roseane Trezio, outros

05 Silas Sousa dos Santos, trabalhador rural

06 Crislaine Henrique, servidora pública

07 Andreia dos Prazeres de Assis, recepcionista

08 Andressa da Silva Mendonça, dona de casa

09 Gilmar Alves Meira, mecânico em manutenção

10 Iris Maria de Oliveira, outros

11 Rosana da Silva Ribeiro Jaques, servidor público

12 Izidio Machado Amorim, motorista

13 Helio Hammes, motorista

14 Valdineia Alves Borges Rocha, dona de casa

15 Silvonei dos Santos Ferreira, morista

16 Silvania Maria da Silva, dona de casa

17 Andre Carlos Ferreira, motorista

18 Adriele Carin da Fonseca, agente administrativo

19 Joel Martins de Andrade, office-boy

20 Diogo de Melo Barros, vendedor

21 Roseane dos Santos Brito, dona de casa

22 Jovane Adão de Almeida Costa, trabalhador rural

23 Rodrigo Vicente Fagundes, eletricista

24 Jessica Ramos Gomes, Engenheiro

25 Odelar Otavio Gust, motorista

LISTA DOS 05 SUPLENTES:

NOME

01 Fabio Ney Dal Mora, empresário

02 Emilly Thuany Neves Souza, vendedora

03 Josielly Silva Oliveira

04 Monica da Cruz Frreira, professora

05 Irineo Piaia Junior, gerente

Do que, para constar, lavrei o presente, que lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado por todos. Eu, Rafael Gomes, Assessor de 

Gabinete, que digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136018 Nr: 198-92.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esteivenir França de Melo, Hiago Alves 

da Silva, Allan Christian Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Para a realização da inquirição da testemunha, designo audiência para o 

dia 03/03/2020, às 14h30min.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

 Intime-se.

 Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134526 Nr: 5047-44.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dihenis Vinnicius da Silva Santos, Welliton 

Aparecido de Almeida Silva, João Paulo Amarante Arce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresentem por escrito os 

"memoriais finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 2635-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT

JUÍZO DA 3ª VARA

117693

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum - MT , na forma 

da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

desta Comarca, com início previsto para o dia 21 de fevereiro(2) de 2020 

às 09h00min horas, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecer na referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do 

Fórum local, ao final indicado.

• Processo Código 117693 – dia 21 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas.

? Réu: ADRIANO DA CRUZ PEREIRA. Advogado: Defensor Público.

1. KALITA HELENA BARROS TABORDA, Psicólogo, Endereço: Rua das 

Cerejeiras, 391 – W, Bairro: Centro. Telefone: 65-9. 9932-3803.

2. FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO, Trabalhador rural, Endereço: Av. 

Águias , 1123 – W, Casa 03, Bairro: Bela Vista. Telefone: 9. 9818-8583 Ou 

9989-1759.

3. ZAIRA DE MOURA LIMA, Outros. Endereço: Rua dos Ipes - Qd 26, Lt 6, 

Comunidade Ranchão, Zona Rural. Telefone: 65 9. 9344-5246.

4. ROSEANE TEREZIO, Outros, Endereço: Rua dos Palmitos, Q. D, L. 05, 

Bairro Jardim Primavera. Telefone: 65 9.9802-5554.

5. SILAS SOUSA DOS SANTOS, Trabalhador de Fabricação e Preparação 

de Alimentos e Bebidas, Endereço: Rua das Mangueiras, 594 - W, Qd. 45, 

Lt. 11. Bairro: Bela Vista. Telefone: 65 9. 9920-9976 Ou 9.9904-7667.

6. CRISLAINE HENRIQUE, Servidor Público Municipal. Endereço: Rua dos 

Mamoeiros, 1092 – W. Bairro: Residencial Paraíso. Telefone: 65 

9.9920-5779.

7. ANDREIA DOS PRAZERES DE ASSIS, Recepcionista, Endereço: Rua dos 

Tamarindos, 1348 – W, Bairro: Colina II. Telefone: 65 9.9637-4345.

8. ANDRESSA DA SILVA MENDONÇA, Dona de casa, Endereço: Rua dos 

Amapas, 201 – W, Bairro: Centro, Telefone: 9.8179646 Ou (45)9955-1207.

9. GILMAR ALVES MEIRA. Mecânico de Manutenção. Endereço: Rua dos 

Oitis, 1662 – W, Bairro: Colina II. Telefone: 9. 9681-0510.

10. IRIS MARIA DE OLIVEIRA, Outros. Endereço: Rua das Sete Copas, 

3123 – W. Bairro: Jardim Primavera III. Endereço: 65 9.9305-5898.

11. ROSANA DA SILVA RIBEIRO JAQUES, Servidor Público Municipal. 

Endereço: Rua das Canelas - Q 40, L 09. Bairro: Edelmira Querubim 

Machete. Telefone: 65 9.8409-4680 ou 9. 9626-2889.

12. IZIDIO MACHADO AMORIM, Motorista de Veículos de Transporte de 

Carga. Endereço: Rua das Gardenias, 1881 – W. Bairro: Parque das 
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Águias. Telefone: 65 9.8468-1436 ou 9. 8453-5771.

13. HELIO HAMMES, Motorista de veículos de Transporte de Carga. 

Endereço: Rua das Azaleias , 486 – N. Bairro: Jardim I. Telefone: 65 9. 

9694-1031 Ou 65 9. 9948-8745.

14. VALDINEIA ALVES BORGES ROCHA, Dona de casa. Endereço: Rua 

das Aroeiras – Qd. K, Lt. 08. Bairro: Flor Do Pequi III. Telefone 65 9. 

9627-5223 Ou 65 9618-3151.

15. SILVONEI DOS SANTOS FERREIRA, Motorista de Veículos de 

Transporte de Carga. Endereço: Av. das Andorinhas, 140 – W, Bairro: 

Bela Vista. Telefone: 65 9. 9631-0715 Ou 9.2112-5443.

16. SILVANIA MARIA DA SILVA, Dona de Casa. Endereço: Rua das 

Aroeiras , 1327 – W. Bairro: Alto da Colina. Telefone: 65 9.8477-8386.

17. ANDRE CARLOS FERREIRA, Motorista de veículos de transporte de 

carga. Endereço: Rua das Acerolas, 1399 – W. Bairro: Alto da Colina. 

Telefone: 9.9689-4454 ou 8309-5431.

18. ADRIELE CARIN DA FONSECA, Agente Administrativo. Endereço: Rua 

das Amendoas, 374 – W. Bairro: Lírios do Campo. Telefone: 65 9. 

9988-5921.

19. JOEL MARTINS DE ANDRADE, Office-Boy e contínuo. Endereço: Rua 

das Mamonas – Qd. 43, Lt. 18. Bairro: Flor do Pequi II. Telefone: 65 

9.9902-8237 Ou 65 9911-2104.

20. DIOGO DE MELO BARROS, Vendedor de comércio varejista e 

atacadista. Endereço: Rua das Heliconias , 694 – W. Bairro: Jardim das 

Orquídeas. Telefone: 9. 9676-2337.

21. ROSEANE DOS SANTOS BRITO, Dona de casa. Endereço: Rua das 

Acerolas, 1375 – W. Bairro: Alto da Colina I. Telefone 65 9.9616-6243 Ou 

65 9. 9817-4980.

22. JOVANE ADÃO DE ALMEIDA COSTA, Trabalhador de Construção Civil. 

Endereço: Rua das Gameleiras , 2354 – W. Bairro: Arara Azul. Telefone: 

9996-7613.

23. RODRIGO VICENTE FAGUNDES, Eletricista e assemelhados. Endereço: 

Rua dos Jambos, 1253 – N. Bairro: Centro. Telefone: 65 9. 9632-0650.

24. JESSICA RAMOS GOMES, Engenheiro. Endereço: Rua das Orquideas, 

695 - W, Apto 1. Bairro: Alto da Colina. Telefone: 65 9. 9649-5469 Ou 65 9. 

9246-5705.

25. ODELAR OTAVIO GUST, Motorista de Veículos de Transporte de 

carga. Endereço: Rua das Verbenias, 1883 – W. Bairro: Beija Flor. 

Telefone: 65 9. 9235-5133.

II - SUPLENTES A SEREM INTIMADOS:

1. FABIO NEY DAL MORA, Empresário. Endereço: Rua dos Jatobas , 614 – 

N. Bairro: Jardim das Orquídeas. Telefone: 65 9. 9688-2316 Ou 33081316.

2. EMILLY THUANY NEVES SOUZA, Vendedor de Comércio Varejista e 

Atacadista. Endereço: Rua dos Angicos, 1224 – W. Bairro: Residencial 

Vitória. Telefone: 65 9. 9952-7541.

3. JOSIELLY SILVA OLIVEIRA, Cozinheiro. Endereço: Fazenda Mutum - BR 

163, Km 578, Zona Rural. Telefone 65 9. 9996-3199.

4. MONICA DA CRUZ FERREIRA, Professor de Ensino Fundamental. 

Endereço: Rua dos Lirios, 568 – N. Bairro: Jardim I. Telefone: 65 

9961-1329 Ou 65 9937-0910.

5. IRINEO PIAIA JUNIOR, Gerente. Endereço: Rua das Mangueiras, 944 – N. 

Bairro: Jardim das Orquídeas. Telefone: 65 9. 9994-2043.

Eu, Joemir Boabaid de Brito, Analista Judiciário, que o digitei.

Nova Mutum - MT, 30 de janeiro de 2020.

Joemir Boabaid de Brito

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.686/CNGC

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES:

Rua das Helicônias, 444-N Jd. das Orquídeas

 Bairro: Jardim das Orquídeas

Cidade: Nova Mutum-MT Cep:78450000

Fone: (65) 3308-3434.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

 PLANTÃO JUDICIÁRIO – FEVEREIRO/2020

 PORTARIA Nº. 9/2020

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito-Diretor do Foro 

da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 CONSIDERANDO as disposições contidas na CNGC/MT e Provimento nº. 

17/2019-CM, que estabelece o funcionamento do Plantão Judiciário na 

Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir os Serviços de Plantão Judiciário na Comarca de Nova 

Xavantina, que funcionará nos finais de semana, feriados e dias úteis, 

após o término do expediente normal, para atendimento de medidas 

URGENTES.

Art. 2º. Escalar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

escala de Plantão Mensal.

 DIAS

CLASSE

PLANTONISTAS DAS ÁREAS CÍVEL E CRIMINAL

01 e 02

 FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy

SERVIDOR

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

03 a 07

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Gregório Elias de Almeida Suaid

 OFICIAL DE JUSTIÇA

Garcia Fortunato dos Santos

08 e 09

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Augusto Ferrari

SERVIDOR

Gregório Elias de Almeida Suaid

 OFICIALA DE JUSTIÇA

Garcia Fortunato dos Santos

10 a 14

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Altair Gonçalves Junior

OFICIAL DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

15 e 16

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

SERVIDORA

Altair Gonçalves Junior

OFICIAL DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

17 a 21

SEMANAL

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDORA

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

22 e 23

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Fernando da Fonseca Melo

SERVIDOR

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

24 e 25

FERIADO

CARNAVAL
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JUÍZA DE DIREITO

Dr. Fernando da Fonseca Melo

SERVIDORA

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

26 e 28

SEMANAL

JUÍZA DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDORA

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

29

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

SERVIDOR

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

Endereços e telefones dos servidores:

Juízes de Direito de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Carlos Augusto Ferrari

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Gestores Judiciários de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Altair Gonçalves Junior

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Nirton Pereira de Araujo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Gregório Elias de Almeida Suaid

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Oficiais de Justiça de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Maria Luiza Gomes da Silva

Nova Xavantina

(66) 99201-6315

 Fórum local

Neurizá Alves de Oliveira

Nova Xavantina

(66) 99978-8784

Fórum local

Virginia Bastos Godoy Otero da Cunha

Nova Xavantina

(66) 98414-8818

Fórum local

Garcia Fortunato dos Santos

 Nova Xavantina

(66) 99604-0351

Fórum local

Cássia Maria Ferreira

Nova Xavantina

(66) 99955-6377

Fórum local

Art. 3º. Encaminhe-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados e à 

Coordenadoria de Comunicação, bem como ao Ministério Público, 

Defensoria e Subseção da OAB local.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Xavantina-MT, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 169-80.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA C. S. VAZ, AUREA CRISTINA SOUSA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Considerando a ausência do advogado regularmente intimado, bem como 

os princípios da boa fé e cooperação entre os sujeitos processuais, 

concedo o prazo de 05 dias para o causídico justificar sua ausência a 

esta audiência. Após voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 81321 Nr: 2377-66.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRP, JVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA ORTIZ - 

OAB:20672

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente (art. 186, §1º c/c art. 183, §1º, ambos do CPC), o 

defensor subscritor da peça de ref. 115, nos termos do despacho de ref. 

135.
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Em seguida, conclusos para análise dos aclaratórios.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92429 Nr: 3998-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVAINE FERNANDES DE ALMEIDA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIVAINE FERNANDES DE ALMEIDA 

FARIAS, Cpf: 78323533172, Rg: 2632232-3, Filiação: Maria Fernandes de 

Almeida e Joaquim Mendonça de Farias, data de nascimento: 11/10/1975, 

brasileiro(a), natural de Jussara-GO, casado(a), professora, Telefone 

6696962099 e atualmente em local incerto e não sabido SAMUEL 

FERNANDES DE ALMEIDA, Cpf: 02423581106, Rg: 5582676, Filiação: 

Elivaine Fernandes de Almeida e Argemiro Coelho de Moraes, data de 

nascimento: 10/08/1995, brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, 

solteiro(a), menor impúbere, Telefone 6696962099. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de 

SAMUEL FERNANDES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, declarando-o 

relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do citado “codex”, nomeio como sua curadora ELIVAINE 

FERNANDES DE ALMEIDA FARIAS.Nos moldes do art. 755, inciso I, do 

CPC, fixo como limites da curatela a administração dos bens/patrimônio do 

curatelado e a realização de negócios jurídicos em seu nome.A curatela 

não abrange as causas descritas no art. 6º da lei n. 13.146/15. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro civil de pessoas naturais e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 6 (seis) meses, bem 

como na imprensa local e diário oficial, por 3 (três) vezes, com intervalos 

de dez dias.Conste no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa 

da interdição, os limites da curatela.Custas pela parte autora.Em face da 

assistência judiciária deferida à parte autora, determino a suspensão da 

cobrança da sua condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em 

que não mais fizer jus aos benefícios, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 21 de novembro de 2019

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 7856-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ FÁBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. FERREIRA BARROS, ADELMO FERREIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA - 

OAB:6426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EMÍLIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:36102/GO

 Vistos.

DEFIRO a nomeação dos assistentes técnicos apresentados pelas partes.

I-Nomeie-se o perito cirurgião plástico cadastrado no TJMT, ou médico 

perito da capital do Estado.

 II-Nomeado o perito, intime-se para no prazo de 10 dias oferecer proposta 

de honorários.

 III-Em seguida dê-se novas vistas as partes pelo prazo de 10 dias para se 

manifestarem sobre o valor da perícia.

 Considerando a inversão do ônus da prova e assistência judiciaria 

gratuita da autora, inicialmente as custas da perícia ou o ônus de sua não 

realização serão a cargo do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 71521 Nr: 1323-02.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERNANDES DE ARAÚJO SILVA, 

FRANCIELE NOETZOLD, MARINA SILVA DOS SANTOS, MARIANA 

MARTHA SILVA, IRIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18.069-MT

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que manifestem-se e requereiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117495 Nr: 3953-89.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIMENTEL - 

OAB:23503

 Intimação da Defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39440 Nr: 274-28.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA BORGES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

tendo em vista a impugnação a execução apresentada pela parte 

executada, DETERMINO intimação da parte exequente para manifestar-se 

nos autos no prazo de 05(cinco) dias, após CERTIFIQUE-SE e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64706 Nr: 198-33.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 
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FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:

1. Este Juízo HOMOLOGA os cálculos constantes nas fls. 155v e 156.

2. EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

3. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4. Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6. Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39238 Nr: 71-66.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que se manifestarem e requererem o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000047-40.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. P. D. M. D. N. X. (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000047-40.2020.8.11.0012. 

IMPETRANTE: JORDELINA ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar Inaudita 

Altera Pars, impetrado por JORDELINA ALVES DOS SANTOS, contra ato 

do Município de Nova Xavantina/MT, apontando como autoridade coatora o 

Prefeito de Nova Xavantina. Discorre a impetrante que foi classificada em 

segundo lugar no Concurso Público 001/2017, realizado pelo Município de 

Nova Xavantina/MT, para o cargo de maqueiro e que o concorrente 

aprovado para a vaga desistiu declarando não ter interesse na vaga, o 

que, automaticamente, fez com que ela passasse a ocupar a primeira 

posição do certame. Afirma que a autoridade coatora violou seu direito 

liquido e certo de nomeação, pois mesmo estando em primeiro lugar, até a 

presente data não assumiu o cargo e quando procurou o impetrado para 

saber a motivação, foi informada que devido necessidades financeiras, e 

em razão do Termo de Alerta nº 184/ILC/2019, publicado pelo Tribunal de 

Contas do Estado o município atingiu o limite de gastos, no total de 90% 

(48,6%) da receita corrente líquida, não podendo proceder com a 

nomeação. Aduz que, no que pesem os argumentos dispendidos pelo 

impetrado, em junho de 2019, deu posse a alguns aprovados daquele 

certame, tal como a servidora Tais Zerger, CPF 040.813.351-17, para 

exercer a função de Técnica de Imobilização, conforme portaria 714/2019, 

de 17 de junho de 2019, publicada no diário oficial no dia 19 de junho de 

2019. Assevera que por ter esgotado a via administrativa, solução não 

restou senão a propositura do mandamus. Assim, requereu a concessão 

de liminar para ordenar a convocação e nomeação em caráter efetivo da 

Impetrante. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Mandado de segurança é o instrumento judicial, descrito na Constituição 

Federal (art. 5º, LXIX e LXX) e regulado pela Lei 12.016/09 (Lei do 

Mandado de Segurança), cujo objetivo é proteger direito líquido e certo, 

não amparado por "habeas corpus ou habeas data", e que tenha sido 

objeto de violação por ato abusivo de autoridade, ou mesmo sob a 

iminência de sê-lo (art. 1º, Lei 12.016/2009). A corroborar o exposto 

acima, transcrevo as lições de José Afonso da Silva: ''Visa, como se nota, 

amparar direito pessoal líquido e certo. Só o próprio titular desse direito 

tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança individual, que é 

oponível contra qualquer autoridade pública ou contra agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições públicas, com o objetivo de corrigir ato 

ou omissão ilegal ou decorrente de abuso de poder... ... Direito líquido e 

certo [no conceito de Hely Lopes Meirelles, aceito pela doutrina e pela 

jurisprudência] é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitada na sua extensão e apto a ser exercido no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante... (in 

Curso de Direito Constitucional Positivo - Malheiros Editoras - 22ª edição - 

2003 - pp. 444/445). Hely Lopes Meirelles já se pronunciou que a 

concessão de medida liminar somente será possível "quando sejam 

relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7º., II)". E 

continua: "Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos 

legais, ou seja, a relevância dos motivos e a possibilidade da ocorrência 

de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier reconhecido na 

decisão de mérito - 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora'." (in Mandado de 

Segurança: ação civil pública, mandado de injunção, "habeas data" - 13ª. 

Edição - São Paulo: RT. 1991). Sem descurar da superficialidade que o 

momento processual exige, tenho que não estão presentes, in casu, os 

requisitos ensejadores do pleito liminar - fumus boni iuris e periculum in 

mora. Em uma análise sumária, apropriada ao estágio contemporâneo da 

presente demanda, não restou configurada a relevância dos motivos e os 

fundamentos da impetração, mormente porque, em um primeiro momento, o 

certame prevê vigência até o mês de abril do corrente ano, podendo, 

ainda, ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, de modo que o momento da 

nomeação está subordinado à discricionariedade da administração pública 

enquanto perdurar sua validade. De mais a mais, não existem nos autos, 

apesar das alegações da impetrante, quaisquer evidências de que houve 

preterição arbitrária e/ou imotivada em relação à outros candidatos, isso 

porque as pessoas nomeadas foram aprovadas para cargos diversos 

daquele que pretende ser nomeada a impetrante. Destarte, consigno que 

não cabe ao Poder Judiciário decidir a respeito da necessidade ou 

prioridade das convocações em certame público, interferindo nas 

prioridades orçamentárias do Executivo, sob pena de violação ao princípio 

da separação de poderes, devendo agir somente quando há violação de 

direitos, o que não vislumbra-se in casu. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. EDITAL SEE 07/2017. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME VIGENTE. DIREITO 

SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - 

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital de 

abertura do concurso público, via de regra, tem direito subjetivo à 

nomeação para o cargo ao qual concorreu e foi classificado, não havendo 

violação ao seu direito líquido e certo enquanto vigente o prazo de 

validade do certame. - Comprovado nos autos que o concurso público 

ainda está vigente, sem evidências de preterição arbitrária e imotivada do 

impetrante, a ordem deve ser denegada. (V.V.) MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO 

LUGAR, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA O EXERCÍCO DAS FUNÇÕES DO 

CARGO EFETIVO VAGO. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 

EXPECTATIVA QUE CONVOLA EM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A 

INVESTIDURA NO CARGO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O candidato 

aprovado em primeiro lugar, dentro do número de vagas previstas no 

edital, possui direito líquido e certo à nomeação quando, no prazo de 

validade do certame, a Administração Pública celebra contratos a título 

precário para o preenchimento de vagas existentes. 2. O provimento de 

cargo público do Poder Executivo é da competência privativa do 

Governador do Estado de Minas Gerais (artigo 90, III, CEMG); contudo, a 

posse compete às Secretarias de Estado de Educação e de Planejamento 
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e Gestão, depois de cumpridas as formalidades estabelecidas no Edital, 

tais como a apresentação de documentos e do Resultado de Inspeção 

Médica - RIM com conclusão pela aptidão para o cargo.” (27/8/2019 

Mandado de Segurança MS 10000190544205000 MG (TJ-MG) Moacyr 

Lobato) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO 

SUBJETIVO À NOMEAÇAO DE CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO 

LUGAR E DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PELO EDITAL. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VINCULAÇAO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇAO NA 

CONVOCAÇAO OU OCUPAÇAO DA VAGA POR FUNCIONÁRIO 

CONTRATADO. CONCURSO PRORROGADO E VIGENTE. 

DISCRICIONARIEDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

ACERCA DO MOMENTO DA NOMEAÇAO ADSTRITA À VIGÊNCIA DO 

CERTAME. GARANTIA À RESERVA DA PRIMEIRA VAGA E NOMEAÇAO 

ATÉ A DATA FINAL DE VIGÊNCIA DO CERTAME. PROVIMENTO PARCIAL 

DA SEGURANÇA. 1. O CANDIDATO A CARGO PÚBLICO, APROVADO 

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVIAMENTE OFERECIDAS PELO 

EDITAL DO CONCURSO, TEM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO; [...]” 

(TJ-BA – MS: 7490402008 ba 74904-0/2008, Relator: DAISY LAGO 

RIBEIRO COELHO, Data de Julgamento: 24/04/2009, TRIBUNAL PLENO). 

Ademais, o não atendimento da pretensão, de pronto, não acarretará 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação à impetrante, porquanto o 

certame encontra-se vigente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da 

petição inicial, enviando-lhes a contrafé, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

prestem informações. Cientifique-se o procurador jurídico da Prefeitura de 

Nova Xavantina/MT para, querendo, ingressar no feito. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 24 

de janeiro de 2020 Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000538-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FELIX SPANHOL (REQUERIDO)

SPANHOL & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCIA LIMA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 28059979) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intime-se o promovido para 

responder os embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 de janeiro de 2020. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-96.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:RONALDO 

WAGNER DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TARCISIO 

VALERIANO DOS PASSOS POLO PASSIVO: SETAE - SERVICOS DE 

TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103753 Nr: 3177-90.2019.811.0044

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3177-90.2019.811.0044 (Código: 103753)

Vistos.

Antes de analisar o pedido, intime-se a Sra. Distribuidora deste Juízo para 

emitir certidão quanto a distribuição ou não da ação informada na inicial, 

nos termos do item 1.3, capítulo I, da Instrução Normativo SCA n.º 02/2011.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 104058 Nr: 171-41.2020.811.0044

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREGORY ALBERT MENEZES 

BORDINASSI - OAB:346968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 171-41.2020.811.0044 (Código: 104058)

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de valor recolhido indevidamente ao 

FUNAJURIS, proposto por Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda.

Às fls. 14 apresentou o instrumento de procuração com poderes 

específicos de receber e dar quitação.

 Pois bem.

Em consulta ao processo de n.º 8010283-69.2016.811.0044, verifiquei que 

o mesmo foi julgado parcialmente procedente e condenou a parte 

requerida, solidariamente, na restituição do valor discutido na ação, 

devidamente corrigido.

Em razão da condenação a parte requerida recolheu o valor em favor do 

FUNAJURIS (Id. 10874528 de 28/11/2017), quando, na verdade, deveria 

ter sido feito em forma de depósito judicial.

Só se tomou conhecimento desse erro cometid,o quanto a destinação do 

valor, quando foi solicitado a vinculação para os autos supra 

mencionados, para posterior emissão do alvará e o Departamento de 

Depósitos Judicial informou que a guia tratava-se do Funajuris (fl. 17)

 Assim, estando de acordo com a Instrução Normativa SCA nº 02/2011, 

DEFIRO o pedido de restituição do valor recolhido indevidamente em favor 

do FUNAJURIS.

 Proceda-se de acordo com a Instrução Normativa SCA n.º 02/2011, 

capítulo I, item 3.

“(...) 3. Para os valores provenientes do FUNJUS e recolhidos 

indevidamente ao FUNAJURIS, deverão ser restituídos através de DAR, 

código 9180, mediante a comprovação de recolhimento indevido e 

documentações pertinentes”.

Isento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 1546-24.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Suzuki Beal - ME, Rosangela Suzuki 

Filipin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Indefiro o pedido de consulta via sistema RENAJUD, uma vez que não se 

esgotaram os meios para localização de bens da requerida, bem assim, 

importante frisar que compete a parte indicar os bens passiveis de 

penhora, sendo que a utilização do referido sistema o último recurso a ser 

utilizado.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REQUISIÇÃO VIA SIEL, 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR POR 

OUTROS MEIOS. 1- É do Autor o ônus de obter e indicar a correta 

localização da parte contrária, uma vez que dispõe de vários meios de 

obtê-lo, sendo a requisição via SIEL, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD o 

último recurso a ser utilizado para tal fim. 2- Provimento negado. (TJ-TO - 

AI: 00083984520198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

II. Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 23 de julho de 2019.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53107 Nr: 2314-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Joaquim Terra de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Melo da Silva - 

OAB:9956/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 53107.

Vistos, etc.

Intimado o embargante, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob a pena de extinção, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 58).

É o relatório. Decido.

Verifico que o processo está paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)”.

Ante o exposto, face ao abandono processual demonstrado pela parte 

autora, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 

85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57264 Nr: 2613-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Senna - ME, Luiz Antonio de 

Senna, Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 57264.

Vistos.

Em atenção a petição de fl. 108 segue anexa as consultas e restrições 

efetuadas no sistema RENAJUD, conforme já deferida à fl. 93.

No mais, torno sem efeito à decisão que determinou a suspensão do feito 

(fl. 106), haja vista ter sido encontrado bens passiveis de penhora, 

conforme a consulta realizada no sistema RENAJUD.

Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63 Nr: 1248-13.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Zounar, Milton Zounar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de fls. 

161/163v, nos termos da fundamentação supra.Intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

e x t i n ç ã o  e  a r q u i v a m e n t o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 579 Nr: 219-06.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Souza, Josué Schuenquener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mariel 

Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

I. Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79856 Nr: 2166-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Vaz Feijó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no DL n. 911/69, julgo procedente o 

pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusivo do bem, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, levantando o depósito judicial e facultando a venda 

pelo requerente, na forma do art. 2º do mesmo diploma legal.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, § 4º, do CPC.Remeta-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para proceder a retificação do pólo ativo da presente ação, 

uma vez que o nome constante não condiz com o verdadeiro autor da 

ação.Desde já autorizo as baixas necessárias quanto ao bloqueio do 

veículo.P.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74106 Nr: 3214-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Mattiazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 

15:00 horas.

Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 2255-54.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nádia Marina Rosada dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Michelle 

Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 2255-54.2016.811.0044 (Cód. 71564)

Visto.

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela formulada por Luciana 

Francisca da Silva Costa em favor da incapaz Eulalia Maria Santana, 

devidamente qualificadas na inicial.

Aduz a postulante que quem tinha a curatela da Sra. Eulalia era a Sra. 

Aldair Cerqueira de Melo, contudo com a vinda da interditada para a cidade 

de Paranatinga a mesma assinou o Termo de Desistência de Tutela, 

ficando a interditada sem curadora.

Junto com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/15, 25.

 Realizada a audiência, fl. 43.

Às fls. 69 houve pedido de alteração do polo ativo para constar Nádia 

Marina Rosado dos Santos, cujo pedido foi deferido à fl. 90.

O laudo pericial foi juntado à fl. 81 e o relatório de estuo psicossocial à fl. 

96.

A representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido, 

fls. 165/167.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando minuciosamente os autos e considerando os fatos informados 

na inicial, os documentos acostados aos autos, especialmente o estudo 

social realizado na espécie, aliados à prova oral colhido em audiência, 

concluo pela procedência dos pedidos formulados pela requerente.

Ante o exposto DECRETO A SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA e nomeio 

como CURADORA da interditada Eulalia Maria Santana a Sra. NÁDIA 

MARINA ROSADO DOS SANTOS, julgando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Lavre-se Termo de Curatela Definitiva

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

P. I.C

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os autos, com as 

baixas necessárias.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63492 Nr: 2108-62.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselene Santos Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para apresentar as contrarrazões recursais 

e, após, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 30 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79111 Nr: 1813-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Gonçalves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibelly de Jesus Amaral - 

OAB:18.559/MT, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - OAB:9782, João 

Pedro Marques - OAB:3763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:5446/B, Lara Moerschberger Nedel - OAB:, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR A ADVOGADA CIBELLY DE 

JESUS AMARAL, OAB 18.559/O/MT para proceder à devolução dos autos 

nº 1813-54.2017.811.0044 - código 79111, em 03 (três) dias úteis, tendo 

em vista o processo estar com prazo para a parte contrária, sob as penas 

do artigo 234 §§ 1º,2º e 3º, do Código de Processo Civil e remessa de 

peças ao Ministério Público para oferecimento de denúncia pelo crime 

previsto no artigo 356 do Código Penal e providências de acordo com a 

C.N.G.C (2.10.3 e ss).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 276-72.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Moura Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420 B/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Thainá Loula - 

OAB:24728/ MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono da parte 

Autora para que no prazo de 15 dias, junte aos autos antes da expedição 
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do Precatório, o respectivo contrato de honorários para destacar do 

montante da condenação o que lhe couber por força de honorários 

contratuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1536-72.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:19.274, Fernanda Dela Justina - OAB:24853/O, 

Jacqueline Magalhães Gonçalves - OAB:17.240/MT, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de reconhecimento e 

dissolução de união estável para declarar que Joanita Lopes da Costa e 

José Angelo de Souza conviveram em união estável de abril de 1997 à 

julho de 2001, nos termos do art. 226, § 3º da CF e art. 1.723 do CC e 

improcedente o pedido de partilha de bens ante a ocorrência do instituto 

da prescrição, com fundamento no art. 487, incisos I e II, do CPC.Isento de 

custas e despesas processuais.Em razão da sucumbência recíproca 

cada parte arcará com os seus honorários advocatícios.P. I. C.Transitada 

em ju lgado, arquivem-se os autos,  com as baixas 

necessárias.Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001734-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001380-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000850-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000515-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001375-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000006-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000851-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA UNIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001267-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MAGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001236-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 82205 Nr: 3427-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Luis Miezerski, Elizandra Maria Zys Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977/MT

 Vistos em Regime de Exceção.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 1587-88.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Paes Fernandes Silva, Jacyra Siqueira 

Fernandes Silva, Felício Cirilo dos Santos, Homero de Assunção 

Fernandes Silva, Leila Fernandes Arruda, Marieta Fernandes Santos, 

Lucia Fernandes Alessi, Leda Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Brasimac S/A 

Eletrodomésticos, Maicel Anesio Titto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802, Rodrigo Fernandes de Oliveira Ragazzi - 

OAB:245890/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-ABMT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754/MT

 Processo nº 1587-88.2013.811.0044 (Código 52386) VISTO,Diante da 

certidão de fl. 385, fica sem efeito a denunciação da lide (art. 131, CPC), 

devendo o feito retornar ao seu curso normal.Defiro o pedido de produção 

de prova pericial pleiteado pela parte autora e, consequentemente, nomeio 

para a realização da perícia o engenheiro Alexandre Isernhagen, Confea 

nº 120.266.028-2, com escritório profissional na Avenida Presidente 

Arthur Bernardes, nº 855, Regional Centro Comercial, Sala 107, Jardim 

Aeroporto, na comarca de Várzea Grande/MT, telefone nº (65) 

99983-8899, e-mail isernhagen@terra.com.br.Intimem-se as partes para 

arguirem o impedimento do perito, se for o caso, indicarem assistentes e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º, inc. I, II e 

III).Apresentados os quesitos pelas partes, intime-se o Sr. Perito para, em 

cinco (05) dias: a) apresentar proposta de honorários (CPC, art. 465, § 2º, 

inc. I); b) apresentar currículo, com a comprovação de sua especialização 

(NCPC, art. 465, § 2º, inc. II); c) apresentar seus contatos profissionais, 
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especialmente endereço eletrônico, no qual serão realizadas suas 

intimações pessoais (NCPC, art. 465, § 2º, inc. III).Após, intimem-se os 

autores para, em cinco (05) dias, manifestarem-se acerca da proposta 

dos honorários periciais apresentados, bem como procedam com o 

pagamento no prazo de 15 dias, a fim de dar prosseguimento ao feito, 

passando-se à fase do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão.Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito com cópia dos quesitos das partes, caso 

venham para os autos, para que ele marque dia, hora e local para o início 

dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às 

partes para o acompanhamento.(...).Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92558 Nr: 3704-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero Amilcar Nedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Olegário Manso - 

OAB:80.937/SP, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Código 92558.

VISTO,

 DEFIRO o pedido Ministerial de fl. 325, no mais, vista ao Ministério Público, 

para apresentar alegações finais orais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após a defesa, para em igual prazo apresente suas alegações finais.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 855-44.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

exequente para apresentar novo cálculo observando os seguintes 

parâmetros:

 a) calcular o valor do FGTS (8%) sobre o salário base do autor (excluído 

qualquer auxílio/verba), nos meses efetivamente trabalhados entre o 

período de março de 1997 a dezembro de 2011, incidindo como correção 

monetária (a partir da data em que deveriam ser efetivamente pagos) o 

INPC até a data de 29/06/2009, e TR entre 30/06/2009 a 25/03/2015, e, a 

partir de 26/03/2015, o IPCA-E. E os juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação (19/07/2012 – fls. 80).

b) calcular os honorários advocatícios sucumbências (R$ 800,00 – fls. 

113-v), aplicando correção monetária (IPCA–E), a partir da data do 

arbitramento dos honorários (30/09/2013 – fls. 113-v), e os juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do 

trânsito em julgado da decisão (26/08/2015 – fls. 167), nos termos do 

artigo 85, §16, do CPC, conforme decisão de fls. 196/197.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1528-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCA, EDA, RDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código 78519.

VISTO,

Trata-se de Execução de Alimentos, em que a parte requerente, pugna 

para que seja realizado bloqueio via RenaJud e busca via InfoJud, em 

nome da executada Eliane David de Oliveira, CPF: 030.811.041-22.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome dos 

executados, utilizando-se do sistema RenaJud, bem como cópias das 

ultimas declarações de renda via sistema InfoJud.

 Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio via sistema RenaJud e busca 

via InfoJud acerca da ultima declaração de renda da executada.

Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

Com o resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 13 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24080 Nr: 120-16.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, Luiz 

Antonio Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755

 Código 24080.

DECISÃO

Visto,

Trata-se de cumprimento de sentença em que o Ministério Público pugna 

seja realizado busca de veículos, via sistema Renajud, pertencente aos 

executados Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Luiz Antônio 

Machado.

 Exsurge-se dos autos que a parte exequente não juntou qualquer 

documento que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, em que 

pese tenha a possibilidade de diligências junto ao DETRAN e demais 

órgãos, tal qual o Cartório de Registro de Imóveis. Desta forma, indefiro o 

pedido.

Atente-se a secretaria ao cumprimento integral da decisão de fl. 371.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61255 Nr: 1083-14.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61255

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 87/95.

Por conseguinte, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 
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e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e 

observando as determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64673 Nr: 2640-36.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Pereira da Silva, MEPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 64673.

VISTO,

Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada pela menor M. E. d. S, 

representada por sua genitora Maria Eunice Pereira da Silva, em face de 

Eder Furtado da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Tratando-se de direito indisponível, bem como verificado a possibilidade de 

autocomposição, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 534-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE S. P. DI DOMENICO - ME, Arleide de 

Souza Pereira Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 921, III, do NCPC, SUSPENDO o 

processo por um (01) ano, ou, até ulterior manifestação das partes. Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 24 de Janeiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74887 Nr: 3529-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Pereira de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74887.

VISTO,

Transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a Defensoria Públca, para 

funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Por outro lado, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de ausência de manifestação da parte exequente determino a 

remessa dos autos ao arquivo provisório até decurso do prazo 

prescricional ou manifestação da parte, nos termos do art. 40 da Lei de 

Execução Fiscal.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52302 Nr: 1505-57.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Siqueira da Silva, Hugo Morbeck Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código 52302.

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de sentença intentado pelo Banco Bradesco s/a, 

contra Alberto Siqueira da Silva e outro.

Compulsando os autos, vislumbra-se que fora concedida a suspensão do 

processo com o intuito de renegociar ou liquidar o debito, conforme art. 10 

da lei 13.340/2016.

Coma alteração da lei, o exequente requer à fl. 138 a retomada do curso 

processual.

 Oportuno ressaltar, que o exequente não informou se houve ou não o 

adimplemento do debito, bem como não solicitou nenhum ato efetivo que 

ensejasse o prosseguimento do feito. Sendo assim INDEFIRO de fl. 138.

 Por outro lado, INTIME-SE o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias 

requerer qualquer ato efetivo que entender de direito, possibilitando a 

retomada do curso processual.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 24 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 83-04.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Benedito Filisbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Código 4714.

 DECISÃO

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Execução de Título Extrajudicial 

intentado pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra PASCOAL NIVALDO 

POSSO E BENEDITO FILISBINO DA SILVA.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar bens do 

requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto a órgãos dos 

que tem acesso, comprovando que pelo ao tentou obter alguma 

informação pertinente.
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 Diante do exposto somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de bens, tal como com a negativa de eventual 

empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial 

para obter tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a 

expedição de ofícios para empresas privadas ou demais órgãos 

necessário.

 Oportuno ressaltar ainda que a exequente utilizou-se apenas do aparato 

judicial, conforme busca BacenJud de fl. 80/82, 108/109. Exponho ainda 

que o executado BENEDITO FILISBINO DA SILVA não foi citado conforme 

trás certidão do Oficial de Justiça de fl.122.

Posto isto, INDEFIRO, o pedido de buscas através do sistema, BacenJud.

Por outro lado, INTIME-SE à requerente para, manifestar-se quanto à 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 122, bem como informar bens passiveis 

de penhora do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, informando-o nos 

autos.

 Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 24 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66036 Nr: 3147-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Alves Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliaini Aparecida Xavier Haimussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Processo nº 3147-94.2015.811.0044 (Código 66036)

VISTO,

 Trata-se de ação de Reintegração de Posse em que a requerente 

apresentou recurso especial em face do acordão prolatado às fls. 92/96.

Às fls. 125/127 o Supremo Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso 

Especial interposto.

 Ademais, certificado o transito em julgado às fls. 127 v, determino o 

arquivamento dos autos com Baixas e anotações de praxe.

Paranatinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 4312-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osório de Almeida Nascimento Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código 84116.

VISTO,

Verificado ao sistema Apolo constata-se que a parte requerida não fora 

intimada para especificar as provas que pretendem produzir, desta forma 

torno nula a decisão de fl. 88 e determino nova intimação do requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30798 Nr: 1235-04.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Possebon Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Carvalho - 

OAB:211049/SP, Gilberto Saad - OAB:24956/SP, João Marcelo Guerra 

Saad - OAB:234665/SP, Milton Saad - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30798.

VISTO,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, intentado por Massey 

Ferguson Administradora de Consórcios Ltda, em face de Jarbas 

Possebon Nunes.

Procedida à intimação da autora para se manifestar em relação à certidão 

do Oficial de Justiça fl. 131, vem à mesma requerendo à fl. 133 prazo 

suplementar de 15 (quinze) dias, para manifestar-se acerca da certidão.

 Considerando que o pedido vem da parte interessada na lide, e não 

ocorrerá prejuízo do curso processual, DEFIRO o pedido de fl. 133, 

concedendo assim o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, para que a 

parte autora manifeste-se acerca da certidão.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, volte os presentes autos conclusos, para demais 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 1436-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Mota Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 436-49.2018.811.0044 (Código 87933)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 12h00min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 1823-69.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Meres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lorenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 Processo nº 1823-69.2015.811.0044 (Código 62864)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS MERES 

DE OLIVEIRA, alegando omissão na sentença de fls. 514/517, requerendo, 

assim, sua modificação (fls. 518/520).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Consigna-se que a sentença objeto dos presentes embargos de 

declaração foi satisfatoriamente fundamentada no sentido de que o imóvel 

indicado na exordial não é o mesmo sobre o qual foi efetivamente 

cumprimento o mandado de reintegração de posse, sendo eles distintos.

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

514/517.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 77-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Luiz da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

requerente para no prazo de 10(dez) dias, manifester acerca dos 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77608 Nr: 1096-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Bruzzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo de Souza 

- OAB:11.973/MT, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o requerido 

para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca das informações de 

fls 131/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 3013-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumaya Mahiba Farhat Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2542, Nájila Priscila Farhat - 

OAB:6.770, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

advogados da Exequente Dr. Mohamad Rahim Farhat e/ou Dra. Nájila 

Priscila Farhat, para retirada em carga dos autos no prazo de 10 

(dez)dias, sob pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23942 Nr: 2717-89.2008.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José Cruz Carvalho, Evanilde Minikoski 

Carvalho, José Henrique Minikoski, Cristiano Tonial Spigosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves da Silva, Valdemar José de 

Souza., Paulo Marcos Marcon, José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, Elarmin Miranda - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Moreno Sanches Jr. - OAB:4.759

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca dos 

embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57548 Nr: 2800-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Código 57548.

VISTO,

Trata-se Ação penal em desfavor de Marcos de Jesus.

Compulsando os autos vê-se que já fora prolatada sentença, inclusive 

apresenta certidão de trânsito em julgado fl. 227, de modo que resta 

pendencia para o devido arquivamento destes autos, apenas a destinação 

da máquina Jukebox de fl. 232.

Extrai-se ainda dos autos que junto ao referido bem constava valores em 

espécie, deste modo fora expedido mandado de intimação ao denunciado, 

para que informasse conta e CPF para proceder com o levantamento do 

dinheiro apreendido em seu favor.

 Contudo o réu não fora encontrado conforme certidão de Oficial de 

Justiça fl. 312, tampouco o réu reportou-se a este R. Juízo requerendo o 

bem e a quantia em dinheiro, de modo que foi determinado o perdimento do 

valor em favor da UNIÃO, restando apenas a referida máquina.

Ante aos fatos expostos, considerando a ausência de requerimento da 

parte interessada, decreto o perdimento da máquina Jukebox e determino 

a sua destruição.

 Oficie-se a Delegacia de Gaúcha do Norte/MT, para que proceda com a 

destruição do bem.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 28 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58076 Nr: 3135-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Lorenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Caetano de Oliveira Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Antônio Ferreira - 

OAB:6501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:11987/O, José Messias Alves - OAB:9530/MS, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 Processo nº 3135-17.2014.811.0044 (Código 58076)

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação de Reintegração de Posse ajuizada 

por FABRÍCIO LORENZI e JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA PADILHA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Defiro o requerimento de produção de prova testemunhal, designo 

audiência de instrução para o dia 29 de outubro de 2020, às 14h00min 

(MT).

Intimem-se as partes para comparecer ao ato acompanhado de seus 

advogados.

Nos termos do art. 455, do CPC, notifique-se o advogado das partes para 

que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no 

dia e hora designadas, independente de prévia intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 28 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54341 Nr: 450-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10.200/B, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT, 

Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito com 

a finalidade de intimação do patrono do requerido, para comparecer neste 

fórum para retirar os documentos de fls. 429/442, desentranhados, 

conforme decisão de fls. 443.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83745 Nr: 4125-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Raquel Teza Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 12h15min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 1868-68.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1868-68.2018.811.0044 (Código 88687)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 12h45min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2181-29.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Amancio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2181-29.2018.811.0044 (Código 89301)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 12h30min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 
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devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9024 Nr: 109-94.2003.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Toshiaki Eko, Satiko Takenaka Eko, 

Elias Munhoz Maldonado, Adalzira Barres Munhoz, Antônio Munhoz 

Maldonado, Edna Jolo Munhoz, José Ivo das Neves, Luiza Munhoz 

Maldonado Gomes, Alcyr Gomes, Francisco Munhoz Maldonado, Leonina 

Neves, José Ervito das Neves, Elito Emiliano Neves, Edson Neves, Sinal 

Verde Administração e Participação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Quintana Rydlewski 

- OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222-B

 Processo nº 109-94.2003.811.0044 (Código 9024)

SENTENÇA

VISTO,

Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença ajuizado por 

HOMERO ALMILCAR NEDEL em face de ESPÓLIO DE TOCHIAKI EKO e 

OUTROS, todos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (fls. 442/443.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, 

CPC).

Expeça-se alvará de levantamento em favor do executado, na forma 

transigida no acordo de fls. 442/442.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21902 Nr: 689-51.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels, Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy Ltda, Joel Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, JAQUELINE FREITAS LIMA - OAB:278642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:153723, Fabio da Silva Guimarães - OAB:264912/SP, 

LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

executado para no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21902 Nr: 689-51.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels, Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Campoy Ltda, Joel Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, JAQUELINE FREITAS LIMA - OAB:278642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:153723, Fabio da Silva Guimarães - OAB:264912/SP, 

LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 10(dez) dias,manifestar no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82173 Nr: 3403-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Claudenir Castellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 10(dez) dias,manifestar acerca da 

correspondência devolvida com diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83622 Nr: 4051-46.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Felice - ME, Alessandra Felice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelim - 

OAB:18.776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 10(dez) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça ou oferecer meios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122 Nr: 474-27.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Firmino Gomes Barcelos - 
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OAB:4770-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16.988/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca da Carta 

Precatória de fls. 375/383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4244 Nr: 462-76.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Martins da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca das informações 

de fls. 214/226.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59715 Nr: 392-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Neres de Carvalho Silva, Sandra Alves 

Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos dos réus para no prazo legal, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52675 Nr: 1884-95.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Araújo Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

denunciado para no prazo legal apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52911 Nr: 2120-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado do réu para no prazo legal apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28287 Nr: 1282-12.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcino Bispo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

executado para no prazo legal apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28377 Nr: 1372-20.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Wessner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira (Procurador 

Federal) - OAB:310.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

executado para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar acerca do 

bloqueio Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 641-53.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Prezzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Albherto Gabiatti - 

OAB:38.757 OAB/SC, Felipe Fachinello - OAB:27.517/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o preparo da 

carta precatória na Comarca de Primavera do Leste-MT, juntando aos 

autos comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50766 Nr: 2280-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o requerido 

para no prazo de 10(dez) dias,manifestaracerca do pagamento do RPV.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001056-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) RAFAEL GOMES DE 

CAMPOS e THAIS VEIGA DE CAMPOS e Intimação do Promovido através 

de seu i. patrono (a) Dr (.ª) OZANA BAPTISTA GUSMÃO, para 

comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

27/02/2020 às 15h40min, devendo avisar aos (a) seus (a) clientes e 

comparecendo acompanhados dos mesmos independentemente de 

intimação. O não comparecimento do Promovente à audiência importará 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do Promovido importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO MANOEL VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001631-80.2019.8.11.0044. REQUERENTE: FELICIANO MANOEL VIEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Intime-se o 

requerente para que apresente comprovante de residência atualizado no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, venham os 

autos conclusos. Cumpra-se. PARANATINGA, 13 de janeiro de 2020. 

Fabricio Savio da veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-68.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALIEVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS PRETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL  DE PARANATINGA Processo: 

1000246-68.2017.8.11.0044. REQUERENTE: DARCI ALIEVI REQUERIDO: 

EVANDRO CARLOS PRETO A parte autora postulou a desistência da 

ação. Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido já apresentou 

manifestação em audiência pugnando pela extinção do feito. A desistência 

da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Com essas considerações, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Isento de custas na forma da lei. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. PARANATINGA, 29 de janeiro de 2020. Fabricio 

Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: BERTOLINA ALVES DE LIMA - MT11165/O, 

dos termos da r. decisão proferida no ID 27954204, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 às 16h00, 

devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001726-13.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ALICE MARIA MACHADO 

FERREIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Intime-se a requerente para 

que no prazo de 15 dias apresente seu comprovante de residência e 

documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais como: extratos 

bancários, imposto de renda e carteira de trabalho, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

PARANATINGA, 13 de janeiro de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-70.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010658-70.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: ROSALINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA 

Vistos etc. Altere-se junto ao Sistema para cumprimento de sentença. 

Intime-se o(a) devedor(a) para cumprir a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição 

de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. PARANATINGA, 8 de 

janeiro de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98787 Nr: 1568-72.2019.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Schmidt Ltda - EPP, Lazaro Vicente 

de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Visto.

Compulsando os autos, observo que o autor do fato requereu a 

modificação das condições.

Instado a se manifestar o Ministério Público concordou com a alteração.

Assim, DEFIRO o pedido de alteração formulado pelo autor do fato.

INTIME-SE o autor do fato para que inicie ao cumprimento.
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Às providências. Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79623 Nr: 2046-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelly Thalia da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO - OAB:16001/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado da 

autora do fato para apresentar os comprovantes de pagamento em atraso 

da pena imposta nos autos, tendo em vista a certidão acostada às fl. 48.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 1214-67.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEUZELINE DIAS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certif ico que, nesta data após busca no sistema 

https://eprecweb.trf1.jus.br/precatorio/pages/oficios/consultarOficios não 

localizei o oficio de liberação do pagamento dos honorarios conforme 

requisição de fls. 253, razão pela qual faço a intimação do advogado da 

parte autora para as providências.

Irene Aparecida Fermino

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 3450-74.2015.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25.440/O, FERNANDO FRANÇA DE ANDRADE - OAB:MT- 

27210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 3450-74.2015.811.0023 código 75792

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NILSON DE OLIVEIRA

PARTE RÉQUERIDA: ADAILTON DE OLIVEIRA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Interditado: Adailton de Oliveira, Cpf: 

73785466153 Filiação: Gerônimo Jacinto de Oliveira e Santília Santos de 

Oliveira, data de nascimento: 21/12/1975, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), Endereço: Chácara Palito, Bairro: Gleba Eta, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT Interditado: Adailton de Oliveira, Cpf: 

73785466153 Filiação: Gerônimo Jacinto de Oliveira e Santília Santos de 

Oliveira, data de nascimento: 21/12/1975, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), Endereço: Chácara Palito, Bairro: Gleba Eta, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a interdição de 

Adailton de Oliveira, acima qualificado, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do CPC - 

patologia mental – CID – F10: F72 (retardo mental) desde o nascimento.

SENTENÇA: NILSON DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face 

de ADAILTON DE OLIVEIRA, sustentando que devido o interditando 

possuir síndrome de deficiência mental, necessário se faz a sua 

nomeação como curador o interditando para representá-lo na prática de 

todos os atos da vida civil.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 9/18. Durante a instrução 

processual o interditando foi interrogado pelo Magistrado (fls. 24/26). 

Laudo médico juntado aos autos à fl. 50. Parecer do Ministério Público 

Estadual às fls. 56/57, opinando pela procedência do pedido inicial. Relatei. 

Fundamento e decido. O pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

procedente. Examinando os autos constato que a requerida deve 

realmente ser interditada, uma vez que a pericia médica informou que 

“periciando é portador de retardo mental de nascimento (CID10:F72), de 

etiologia desconhecida que leva a um comportamento compatível com 

criança de idade de 2 a 5 anos ”, sendo anomalia irreversível, tendo total 

dependência de outra pessoa para que o interditando realize suas 

atividades que necessite de supervisão de terceiros para as tomadas de 

decisões. Em audiência verificou-se que de fato ADAILTON DE OLIVEIRA 

necessita da assistência de terceiros para administrar a sua vida, 

situação essa também confirmada pelo interrogatório realizado. Assim, 

considerando que o artigo 1767, inciso I, do Código Civil estabelece que 

estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, à ADAILTON DE 

OLIVEIRA deverá ser nomeado CURADOR, e esta deverá ser a pessoa do 

requerente – NILSON DE OLIVEIRA, seu irmão, que se mostrou 

interessada e capaz de assistir. No entanto, a interdição de ADAILTON DE 

OLIVEIRA se dará para o fim de dar-lhe curador para ASSISTI-LO nos atos 

de natureza patrimonial e negocial, haja vista que a Lei nº 13.146/2015, 

que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, promoveu alterações 

no Código Civil, especificamente no artigo 4º, inciso III, para disciplinar que 

são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. Desta feita, embora o pedido contido na inicial seja para 

determinar a interdição de ADAILTON DE OLIVEIRA para que a requerente 

NILSON DE OLIVEIRA possa representa-la na prática de todos os atos da 

vida civil, este magistrado apenas poderá nomear curador à interditanda 

para que possa ser ASSISTIDO nos atos relativos aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, em atenção ao que dispõe o artigo 85 da Lei nº 

13.146/2015 e à atual redação do artigo 4º do Código Civil. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO de ADAILTON DE OLIVEIRA, nascida 

em 21/12/1975, portadora do CPF nº 737.854.661-53, CTPS 60.396 Série 

00014-MT, declarando-o RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, nomeio 

como seu CURADOR NILSON DE OLIVEIRA, portadora do RG nº 

1700230-3 SSP/MT e CPF: 998.608.991-34, para ASSISTI-LO nos atos 

relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 

da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º 

do CPC e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil de pessoas naturais e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Considerando a atuação 

do médico perito Dr. Marcelo R. Del Papa (fl. 50), determino o pagamento 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais. Expeça-se 

a competente certidão em favor da advogada nomeada. Considerando a 

atuação da advogada Andréia Gomes de Souza – OAB/MT 21739-O, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios, no valor de 1 (um) URH, com fundamento no item 15.1 da 

Resolução 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos 
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Advogados do Brasil), devendo a Secretaria expedir a competente 

certidão a causídica.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes 

Luna - Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 22 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1168-92.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1168-92.2017.811.0023 - código 83409

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

PARTE REQUERIDA: DIEGO RODRIGUES DE LIMA

INTIMANDO(S): Requerido(a): Diego Rodrigues de Lima, Cpf: 

05685241100, Rg: 22746960 SSP MT, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 

Rua Júlio Campos, 95, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/04/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 15.694,56

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., em face de DIEGO 

RODRIGUES DE LIMA. No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse o prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (fl. 42). Relatei, DECIDO. Tendo em vista a petição de fl. 42, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte autora desistiu do 

prazo recursal, arquivem-se com as devidas baixas e anotações. Nesta 

data procedi com as restrições existentes nos autos. SEM CUSTAS E 

HONOR´RIOS. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77215 Nr: 814-04.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MOMBELLI DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARTINS VANNI - 

OAB:113860, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 02 (duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, 

no Bairro Centro, no prazo de 10 (dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/busca e apreensão, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20440 Nr: 3414-18.2004.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SAYEG HUMSI DE 

MELLO ESPÍNDOLA - OAB:424.340, ILSON CARLOS JUNIOR - 

OAB:423094, VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - OAB:26.825/O

 Processo nº 3414-18.2004.811.0023

Código nº 20440

D E C I S Ã O

(i) Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Presidente 

Prudente/SP (fls.217vº/218) visando a CITAÇÃO do acusado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse às suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.

(ii) Sem prejuízo de tais providências, INTIME-SE o advogado constituído 

(fls.202vº/203), para que apresente defesa, no prazo de 10 (dez) dias.

(iii) Considerando as informações contidas em fls.217vº/218, CONCEDO a 

ANUÊNCIA para recambiamento do detento PEDRO CARLOS FERREIRA DE 

LIMA atualmente preso e recolhido na Penitenciária de Lucélia/SP para a 

Cadeia Pública desta Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

(iv) Para tanto, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos), ao SOE (Setor de Operações Especiais) e à Cadeia 

Pública da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, para que tomem todas as 

providências necessárias quanto ao RECAMBIAMENTO do preso, 

informando procedimentos que foram tomados, em caráter de URGÊNCIA.

(v) OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Presidente Prudente (fls.217vº/218) 

via fac-símile e/ou endereço eletrônico, informando o conteúdo da 

presente decisão.

(vi) Cientifique-se o Ministério Público.

(vii) Intime-se a Defesa.

(viii) Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27301 Nr: 1820-95.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA S.M. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1820-95.2006.811.0023 - código 27301

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: TORNEARIA S.M. LTDA

INTIMANDO(S): Executados(as): Tornearia S.M. Ltda, CNPJ: 

37479938000146, brasileiro(a), Endereço: Rua Oscar Travassos, 1369, 

Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2006

VALOR DA CAUSA: R$ 63.177,37

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA proposta 

pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de TORNEARIA S M LTDA. A 

parte autora reconheceu a prescrição intercorrente e requereu a extinção 
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do feito (fls. 614/645). Relatei. DECIDO. Com efeito, o artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: "a ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva". Desse modo, nos termos do citado artigo, constata-se que os 

créditos executados estão prescritos. Isto posto, DECLARO A 

PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O CREDITO TRIBUTARIO, com fulcro no 

art. 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN, c/c art. 40, §5º da Lei 

6.830/80 c/c art. 487, parágrafo único do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80. 

Ante o exposto, reconhecida a prescrição do crédito tributário, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, II do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, Vistas dos autos a parte autora para proceder à baixa da 

certidão de dívida ativa. Após, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60504 Nr: 289-61.2012.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN, KAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – EDITAL DE INTIMAÇÃO –

 ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 289-61.2012.811.0023 Código 60504

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MAYSA ALMEIDA NEVES e KEILA ALMEIDA 

ARAUJO

PARTE REQUERIDA: LEANDRO NEVES DE ARAUJO

INTIMANDO(A): Representante (requerente): Keila Almeida Araújo, Cpf: 

00424081130, Rg: 19152078 SSP MT Filiação: João Batista Araújo e 

Hosana Pereira de Almeida, data de nascimento: 28/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Sinop-MT, convivente, cabelereira/caixa, Endereço: Rua 

Frederico Campos, 151, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 5(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485, §1º, DO CPC.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69067 Nr: 2608-31.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MATOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2608-31.2014.811.0023 código: 69067

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GERALDO MATOS CARVALHO

INTIMANDO: Geraldo Matos Carvalho, Rg: 980821 SSP MT Filiação: 

Benedito Rodrigues de Carvalho e Raimunda Joaquina de Matos Carvalho, 

data de nascimento: 25/09/1962, brasileiro(a), natural de São Mateus-MA, 

casado(a), pedreiro, Endereço: Rua Prox. a Igreja Católica, Bairro: União 

do Norte, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 168, § 1º, Inciso III, do Código Penal. Consta no 

Inquérito Policial nº 172/2014/DPA/MT, que no dia 26/03/2014, em horários 

não precisados, nesta Cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o 

denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel, que tinha a posse e 

detenção em razão de ofício, consistente em 1(um) motor G 12 e 1(um) 

motor Massey Fergusson, pertencentes à Associação de Produtores 

Rurais de Peixoto de Azevedo ( ASSOCIPAZ). Pede, por fim, que seja 

submetido ao devido processo legal, para ao final, ser condenado nos 

termos da Lei.

 DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de GERALDO MATOS CARVALHO, imputando-lhe a prática do 

crime previsto no artigo 168, paragrafo 1°, inciso III, do Código Penal, 

ocorridos em datas e horários não precisados, mas até o dia 26/03/2014. 

Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol 

de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade delitiva e os 

indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6. (...) determino que o 

acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta à acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Na 

impossibilidade da intimação pessoal, providencie-se a citação da ré por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal. Quando do cumprimento do mandado de citação o 

Oficial de Justiça deverá indagar acerca da possibilidade de a acusada 

constituir advogado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se, 

citada, não constituir defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para que patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida 

no § 2º do artigo 396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de 

antecedentes criminais da denunciada, buscando-se nos registros desta 

Comarca. Determino, ademais, que sejam solicitadas informações sobre os 

antecedentes da acusada no Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Comunique-se o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local. Defiro os pedidos formulados pela Promotora de Justiça à fl. 

6.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75734 Nr: 3418-69.2015.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3418-69.2015.811.0023 – Código: 75734

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: GENIVAL OLIVEIRA DE JESUS

PARTE RÉ: CLAUDIA MARIA MUNIZ DE JESUS

CITANDO(A): Requerido(a): Claudia Maria Muniz de Jesus Filiação: Maria 

de Jesus Muniz, data de nascimento: 21/03/1979, brasileiro(a), natural de 

Coroatá-MA, casado(a), Endereço: Travessa do Triângulo, 705, Bairro: 

Centro, Cidade: Coroatá-MA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 5.600,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Requerente e Requerida contraíram matrimônio em 

10.05.1995, sob o regime de Comunhão parcial de Bens, o rompimento 

casal dê-se há mais de 16(dezesseis) anos, dessa união tiveram 2(dois) 

em comum não tiveram filhos e não constituíram patrimônio.

DESPACHO: VISTOS. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos 

legais. Defiro a gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e os 

benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79767 Nr: 2335-81.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SAUER, ESPOLIO DE ALDEMAR TIBES, 

TEREZINHA DE FATIMA TIBES ZAMONER (TAFAREL), VALMOR TIBES, 

DORCELINA MARIA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE 1): FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta 

precatória (Terra Nova do Norte-MT) para intimação da parte requerida, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br), para cumprimento do mandado de 

citação/intimação.

FINALIDADE 2): INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

que manifeste-se quanto ao Executado Jaime Sauer.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88173 Nr: 129-26.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 129-26.2018.811.0023 – código: 88173

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Proc. 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARINALVA ALVES SILVA

INTIMANDO: Marinalva Alves Silva Filiação: Pedro Torres da Silva e 

Francisca das Chagas Alves Silva, data de nascimento: 06/01/1983, 

brasileira, natural de Caxias-MA, solteira, nascida aos 06/01/1983, 

Endereço: Av. Rotary Internacional, 220, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

da denunciada, acima identificada, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 155, §§ 1º e 2º e 331, ambos do Código Penal. Consta 

no Inquérito Policial nº 326/2017/DPA/MT, que no dia 08/12/2017, por volta 

das 23h30min, na Rua do Comércio nº 442, Bairro Centro Antigo, nesta 

Cidade Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, a denunciada subtraiu para 

si, coisa alheia móvel, tendo logo depois da subtração empregado grave 

ameaça por meio de arma branca, a fim de assegurar a impunidade do 

crime e a detenção de coisa para si. Pede, por fim, que seja submetido ao 

devido processo legal, para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de MARINALVA ALVES SILVA, imputando-lhe a prática do crime 

previsto no artigo 157, §§ 1º e º, incisos I e IV, e 331, ambos do Código 

Penal, ocorrido em 08/12/2017. Presentes os requisitos inseridos no artigo 

41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, 

a classificação do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a 

materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 

5-6. Por consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 401, do 

CPP, determino que a acusada seja CITADA pessoalmente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da intimação pessoal, 

providencie-se a citação da ré por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. Quando do 

cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar 

acerca da possibilidade de a acusada constituir advogado. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se, citada, não constituir 

defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que 

patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 

396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais da 

denunciada, buscando-se nos registros desta Comarca. Determino, 

ademais, que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes da 

acusada no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Defiro os pedidos formulados pela Promotora de Justiça à fl. 6

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90834 Nr: 1855-35.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS Nº 1855-35.2018.811.0023 código: 90834

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE CARDOSO DA SILVA

INTIMANDO: Jose Cardoso da Silva, Cpf: 56632860397, Rg: 1381832 SSP 

PI, data de nascimento: 05/07/1969, brasileiro(a), natural de Passagem 

Franca-MA, solteiro(a), garimpeiro/serviços gerais, Endereço: Rua 

Cristóvão Colombo, Nº1270, Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos nos artigos 121, §º, Incisos II, IV e VI, c/c § 2ºA, Inciso I, c/c art. 

14, II, todos do Código Penal. Consta no Inquérito Policial nº 

024/2017/DPA/MT, que no dia 02/01/2017, por volta das 7h40min, na Rua 

Piauí nº 118, Bairro Mãe de Deus, Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o 

indiciado no contexto de violência domestica e familiar utilizando-se de 

uma arma branca, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira 

GILVANEIDE DOS SANTOS DA SILVA FERNANDES, por motivo fútil, em 

razão da condição de sexo feminino, utilizando-se de recurso que 

dificultou a defesa da vítima, não alcançando o intento por circunstancias 

alheia. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para 

ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de JOSÉ CARDOSO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime 

previsto nos artigos 121, paragrafo 2°, incisos II, IV e VI, c/c paragrafo 

2°A, inciso I, c/c artigo 14,II, todos do Código Penal, com as implicações da 

Lei n° 11.340/2006. Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6. Por 

consequência, com fundamento nos artigos 396, 396-A e 401, do CPP, 

determino que o acusado seja CITADO pessoalmente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Na impossibilidade da intimação pessoal, 

providencie-se a citação do réu por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal. Quando do 

cumprimento do mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar 

acerca da possibilidade de o acusado constituir advogado. Não 

apresentada à resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir 

defensor, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que 

patrocine a sua defesa, em respeito à disposição contida no § 2º do artigo 

396-A do CPP. Junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais do 

denunciado, buscando-se nos registros desta Comarca. Determino, 

ademais, que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes da 

acusada no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Comunique-se o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. 

Defiro os pedidos formulados pelo Promotor de Justiça à fl. 6.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93752 Nr: 3937-39.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ILSON FIGUEIREDO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3937-39.2018.811.0023 código: 93752

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSE ILSON FIGUEIREDO GAMA

INTIMANDO: Jose Ilson Figueiredo Gama, Cpf: 91681065215, Rg: 

3022932-4 SESP MT Filiação: Juarez Pereira Gama e Maria Pereira 

Figueiredo, data de nascimento: 11/12/1979, brasileiro(a), natural de Santo 

Antônio dos Lopes-MA, , Endereço: Rua Mangueira N°164, Cidade: 

Jacundá-PA

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (396-A do CPP).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do denunciado, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos no artigo 147 caput do Código Penal Brasileiro. Consta no 

Inquérito Policial nº 085/2018/DPA/MT, que no dia 11/04/2018, por volta das 

14h20min, na Avenida Maranhão nº 922, Bairro Liberdade, nesta Cidade e 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o denunciado ameaçou, por 

palavras, causar mal injusto e grave, à Vítima KASSIA PEREIRA SILVA, no 

contexto da lei 11.340/06. Pede, por fim, que seja submetido ao devido 

processo legal, para ao final, ser condenado nos termos da Lei.

 DESPACHO: Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de JOSE ILSON FIGUEIREDO GAMA, imputando-lhe a prática do 

crime previsto no artigo 147, do Código Penal, sob o manto da Lei 

11.340/06, ocorrido no dia 11/04/2018. Presentes os requisitos inseridos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, 

a classificação do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a 

materialidade delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 

5/5vº. Cite-se o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, no máximo de 5 (cinco), sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 396-A c/c 532, ambos do CPP. Quando do cumprimento do 

mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o acusado constituir advogado ou alegue sua 

hipossuficiência, a fim de que seja nomeado Defensor Público. Deverá 

o(a) Oficial(a) de Justiça indagar ao acusado se já contratou um(a) 

advogado(a) e certificar expressamente sua resposta. Indicado 

advogado(a), intime-o(a) para que 1) junte aos autos o instrumento 

procuratório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 2) apresente 

defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada à resposta no prazo 

legal, ou se citado, não constituir defensor, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para que patrocine a sua defesa, em respeito à 

disposição contida no § 2º do artigo 396-A do CPP.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 393-09.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLAUDINEI FAVATO, ANTONIO SOUSA 

BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 Diante do exposto, determina-se:i) Oficie-se ao 1º Oficio de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação de hipoteca legal em primeiro grau 

em favor do Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, no valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais), junto a matrícula nº9007, de propriedade de 

João Claudinei Favato;ii) Intime-se pessoalmente o acusado João Claudinei 

Favato e por DJE seu procurador quanto a decisão retro;iii) Após, 

cumpridos os atos acima, voltem conclusos para designação de audiência 

de instrução e julgamento;Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99081 Nr: 3288-40.2019.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 3288-40.2019.811.0023 – Código: 99081

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA

RÉU(S): EKITO GOMES SILVA

INTIMANDO: Vítima: Samira Vitorino Fernandes Filiação: Rubens de Sousa 

Fernandes e Sandra Cristina Aleixo Vitorino, data de nascimento: 

31/01/2002, brasileiro(a), natural de Redenção-PA, solteiro(a), estudante, 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 77, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Vítima acima qualificada, quanto à aplicação 

das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", "b" e "c" da 

Lei nº 11.340/2006, que lhe foram concedias, consistente em:

1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos 

metros) entre estes e o agressor;

 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;

 3) proibição de frequentar o trabalho da vítima, a residência da vítima e de 

seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida;

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 29 de janeiro de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-CNParO Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições 

legais,       CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, 

matrícula 4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará 

afastada de suas funções por motivo licença médica, no período de 15 a 

17 de janeiro de 2020.     DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, 

matrícula n. 41083, Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor 

Judiciário no período de 15 a 17 de janeiro de 2020Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Pontes e Lacerda-Mt, 30 de janeiro de 

2020Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito e Diretor do Foro        

table

 PORTARIA N. 8/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Marta Cristina Volpato Basílio, matrícula 

4825, Técnica Judiciária, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo licença médica, no período de 15 a 17 de janeiro 

de 2020.

 DESIGNAR o servidor Caio Alves Arantes, matrícula n. 41083, Analista 

Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário no período de 15 a 

17 de janeiro de 2020

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda-Mt, 30 de janeiro de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 1949-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YTF, ITF, CRT, RTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:OAB/MT14.279

 Intimem-se o MP e as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 3756-15.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO OLIVEIRA MACHADO, Cleuza 

Rosalino Machado, Claudia Edicleia Machado, Edilei Jussara Machado, 

Ediliane Machado de Souza, Edival Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo os cálculos de fl. 95, diante da concordância do INSS;

2. Homologo a habilitação dos herdeiros;

3. Intimem-se INSS.

4. Intimem-se os herdeiros.

5. Expeça-se RPV;

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 3462-89.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64008 Nr: 58-64.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSC, Maxiana Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Soares Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 1 ano.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, LUIZ 

VICENTE DE CARVALHO - OAB:39.325/SP, Paulo Rogério Tsukassa 

de Maeda - OAB:PR 20.912

 Dê-se vistas à Advocacia Geral da União, conforme requrimento de 

fls.2086.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, LUIZ 

VICENTE DE CARVALHO - OAB:39.325/SP, Paulo Rogério Tsukassa 

de Maeda - OAB:PR 20.912

 Vistas à P.G.E.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000853-11.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SUELY PAIM PACHURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

D O  P R O C E S S O :  1 0 0 0 8 5 3 - 1 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 7 7  E S P É C I E : 

[Salário-Maternidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA 

SUELY PAIM PACHURI Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO MOREIRA 

RODRIGUES - MT0021494A REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. 

Cite-se o requerido com as advertências legais para apresentar resposta, 

querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000710-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SIRLEY 

DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 28117315, e determinação abro vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

30/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA LEAL LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002046-59.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLEUSA 

LEAL LIMA PARTE RÉ: REU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 28117318 , e determinação abro vista dos autos às 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem 

acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 

30/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002005-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002005-92.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EGIDIO 

DE SOUZA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de Laudo 

Pericial de ID 28117321 , e determinação abro vista dos autos às partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de 

seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 30/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002345-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002345-36.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MONICA PEREIRA PARTE RÉ: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os 

devidos fins de direito que, conforme juntada de Laudo Pericial de ID 

28117324, e determinação abro vista dos autos às partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu teor (art. 

477, § 1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 30/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003950-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR GOMES DOS REIS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003950-17.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLAIR 

GOMES DOS REIS SOUZA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27717320 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 30/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003950-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR GOMES DOS REIS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003950-17.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLAIR 

GOMES DOS REIS SOUZA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27717320 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 30/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003912-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE COELHO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003912-05.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCILENE COELHO FERREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC. CITE-SE a autarquia 

requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003930-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003930-26.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

SOARES RIBEIRO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico para os 

fins de direito que, a contestação de ID 28115249 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30/01/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002199-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARIANO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002199-92.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

APARECIDO MARIANO DOS REIS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme 

juntada de Laudo Pericial de ID 28117308 , e determinação abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, 

§1º, do NCPC). Pontes e Lacerda, 30/01/2020. FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-57.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001781-57.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): IVANILDE 

ALVES RODRIGUES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os devidos fins e direito que, conforme juntada de 

Laudo Pericial de ID 28117304 , e determinação abrimos vista para as 

partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do 

NCPC). Pontes e Lacerda, 30/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001760-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI LORRAINE DA SILVA DE FREITAS (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001760-81.2019.8.11.0013. 

RECONVINTE: STEFANI LORRAINE DA SILVA DE FREITAS RECONVINDO: 

NELSON JUNIOR FREITAS DE SOUZA Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE 

os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a regularização 

dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que presente 

feito passou a tramitar como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

executada, na pessoa de seu(ua) advogado(a), via DJE, a CUMPRIR a 

sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se houver, no prazo 

de 15 dias, consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento 

voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 

10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da 

execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não 

havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à liberação à parte 

credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO(art. 525, do NCPC). Havendo ou não 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65776 Nr: 1814-11.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Marcelino de Moura, Marcos André 

Moreno Moura, Maurício Marcelino Cordeiro Santos de Moura, Bruna 

Cordeiro Santos de Moura, Caroline Cordeiro Santos de Moura, Oneyde 

Therezinha Cordeiro dos Santos, Adriana Antunes de Freitas, Mariana de 

Freitas Moura, Fábio Rodrigo de Moura, Mauricio Marcelino de Moura 

Junior, Fabiana Moura de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, 

Janete Garcia de Oliveira Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de 

Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 Autos do processo nº 1814-11.2012.811.0013

Código nº 65776

Vistos.

Considerando o instrumento de mandato de fl. 375 verso, em que a ré 

outorga poderes aos patronos nele elencado, e, para evitarem-se 

nulidades processuais, CADASTREM-SE os causídicos constituídos pela 

ré.

Após, INTIME-SE a requerida, por intermédio de seus advogados, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste conforme entender 

cabível.

Após, DEVOLVAM-SE os autos para análise do pedido, ou, em caso de 

inércia, prolação da sentença.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 198577 Nr: 7455-33.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Delazeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de embargos de terceiros 

opostos por ORLANDO DELAZARI contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI 

NOROESTE, tornando definitiva a liminar de ref. 8, para desconstituir a 

penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob nº 21.324 no Cartório de 

Registro de Imóveis local, objeto da decisão proferida nos autos em 

apenso.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I, c.c. art. 681 do Código de Processo 

Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, bem como na forma do 

Enunciado de Súmula nº 303 do STJ, CONDENO o embargante ao 

pagamento das despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios 

de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I 

a IV, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168406 Nr: 4303-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCF, MSF, MRFP, LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:OAB/MT 3889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifico que foi proferido sentença nos 

autos do processo de cód. 81956 em 14 de março de 2019.

Portanto, na data de 15 de janeiro de 2020, quando houve declínio da 

competência nos presentes autos, um dos processos já havia sido 

sentenciado.

Nesta hipótese, o art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe que "os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado".
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Sobre o tema, é o Enunciado de Súmula nº 235 do Superior Tribunal de 

Justiça:

"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado".

Acerca da matéria, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, "in verbis":

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE DANO MORAL - CAUSAS 

SEMELHANTES - PLEITEADA A REUNIÃO DOS PROCESSOS - FEITO 

SENTENCIADO - CONEXÃO NÃO CONFIGURADA - ART. 55, § 1º, DO 

NCPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. 

Não há conexão das causas quando um dos feitos já foi sentenciado pois 

inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes (art. 55, § 1º, 

do NCPC). (CC 112059/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) (TJ-MT - CC: 

01120598920168110000 112059/2016, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2016, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 06/12/2016)"

Com efeito, devido ter sido prolatada sentença no processo de código 

81956 em data anterior à decisão de declínio da competência nos 

presentes autos (cód. 168406), as ações não são conexas, devendo, 

consequentemente, o feito ser restituído ao juízo de origem.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, remetendo-se os autos para 1ª Vara desta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58981 Nr: 4547-18.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176246 Nr: 7391-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAM DO NASCIMENTO, Rg: 

22661034, Filiação: Maria Jose do Nascimento, data de nascimento: 

25/04/2001, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), Telefone 65 

99637-2419. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, e por tudo o que consta dos autos, com 

fundamento no que acima foi expendido, consoante disposição do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na representação ofertada, para:(i) RECONHECER a prática do ato 

infracional descrito na peça inicial, análogo ao delito de extorsão (art. 158, 

§ 1º, do Código Penal), pelo representado WILLIAN DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado nos autos, contras a vítima Cláudio Pedro; e(ii) 

APLICAR ao adolescente WILLIAN DO NASCIMENTO, devidamente 

qualificado nos autos, devido ao reconhecimento do caráter ilícito da 

conduta, bem como para ressocializá-lo, atendendo aos fins pedagógicos 

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida 

socioeducativa de internação (arts. 112, VI, e 121 do ECA), por prazo 

indeterminado, até o limite previsto no art. 122, § 1º, do ECA.Sem 

condenação em custas e despesas processuais em decorrência da 

natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.INTIMEM-SE pessoalmente o representado, seu 

responsável legal e, ainda, o defensor público que patrocinou sua defesa 

técnica, acerca do conteúdo da presente sentença.NOTIFIQUEM-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Por consequência, e 

independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, 

conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (cf. 

STJ, HC 348.002/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

11/10/2016, DJe 03/11/2016), DETERMINO a expedição da competente guia 

de execução de medida socioeducativa, consoante dispõe o art. 39 da Lei 

nº 12.594/2012, fazendo-a acompanhar dos documentos necessários e 

remetendo-a ao juízo competente.Além disso, OFICIE-SE com a máxima 

urgência a Superintendência do Sistema Socioeducativo da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (SEJUDH-MT), por 

meio de seu representante Flávio Costa, solicitando vaga para o 

cumprimento da referida medida.Com a vinda da resposta do ofício, 

informando nos autos sobre a existência de vaga em seus centros de 

atendimento socioeducativo, EXPEÇA-SE mandado de internação definitiva 

da adolescente, haja vista que seu encaminhamento deverá ser feito pela 

Polícia Civil de Pontes e Lacerda, em conformidade com as normas 

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e mediante o 

acompanhamento de um membro do Conselho Tutelar.Lado outro, para o 

caso de inexistirem vagas em quaisquer dos estabelecimentos de 

internação alhures mencionados, EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo da 

Comarca de Cuiabá para o fim de cientificar o Secretário de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, Fausto José Freitas da Silva 

do teor da presente decisão, bem como acerca da hipossuficiência de 

vagas no sistema socioeducativo deste estado.Ao final, cumpridas todas 

as determinações anteriores, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao 

trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020

Laudicéia Souza Braz Santos Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 204350 Nr: 10259-71.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RONALDO PEREIRA DE 

JESUS - OAB:27312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial.Para tanto, 

CITE(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de remessa dos autos, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, oferecer contestação, nos termos dos arts. 183, 
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§1º c/c 679 do NCPC.Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 204353 Nr: 10260-56.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernando Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RONALDO PEREIRA DE 

JESUS - OAB:27312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial, a fim de 

determinar a suspensão da constrição realizada sobre o veículo automotor 

de via terrestre “IMP/FORD, PAS/AUTOMOVEL, gasolina, ano/modelo 

1994/1995, vermelha, Placa AFN-4221”, com fundamento no art. 678, 

“caput”, do CPC.Para tanto, CITE(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de 

remessa dos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 

contestação, nos termos do art. 679 do NCPC.Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal.Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 196297 Nr: 6306-02.2019.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldison dos Santos Beariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial para, na 

forma do art. 678 do CPC, DETERMINAR a suspensão das medidas de 

constrição que recaíram sobre os imóveis objeto da presente ação, até 

ulterior deliberação por este juízo.CERTIFIQUE-SE nos autos 

principais.Para tanto, CITE(M)-SE o(s) requerido(s), por meio de remessa 

dos autos, para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer contestação, nos 

termos dos arts. 183, §1º c/c 679 do NCPC.Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal.Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A, Daniel Soares Gonçalves - OAB:13850/MT, Flávio 

Antonio de Albuquerque Fernandes - OAB:OAB/PR 21851, Maria 

Aili Ferreira de Melo Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B, Robervelte 

Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Tendo em vista o teor da informação prestada pelo Departamento de 

Depósitos Judiciais à fl. 320, intimo a parte executada LABORATÓRIO 

LÍDER ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.-ME para que se manifeste, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87659 Nr: 5362-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores e Ocupantes do Bairro 

"Pousada do Tuiuiu", Adilson Gonçalves da Silva, ARY SANTA CATARINA 

" VALDIR", Antonio Carlos Caldatto, Fagnei Ferreira Hilario, Danielle 

Selhorst Hedemann, JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO, José Cordeiro da 

Silva, José Antonio Garbim, João Batista Mendes de Souza, Jucilei de 

Fatima Largura Lima, Jair do Prado Gonçalves, Fátima Maria de Jesus, 

Loelli Aparecida Largura, Urias Granzoto, Natanael Pereira da Silva, Luiz 

Pedro da Costa, Servulo Diniz, Vanderlei Oliveira dos Santos, Rosiane 

Ramirez, Waldemar Garcia, Walter Aparecido Gonçalves, Lucinéia Batista 

da Silva, Lula Candida Lopes, Madalena dos Santos Almeida, Maria 

Valeriana dos Santos, Reginaldo Alves Pereira, João Garimpeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José de Souza, Espólio de Elza Borges 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0, JOHN LESTER ALVES FERREIRA - OAB:24401/O, Luiz 

Orione Neto - OAB:OABMT- 3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão concedido no feito. Assim, 

intimo a parte ré para que requeira o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88583 Nr: 513-58.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Conceição Feles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 2196-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino Aureliano Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59941 Nr: 285-88.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Lourenco da Silva, FVdS, MVdS, LVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacar Prestadora de Serviço Ltda, José Paulo 

Souza Evangelista, Companhia Mutual de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CARLOS RIBEIRO - 
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OAB:2402/ro, Pedro Roberto Romão - OAB:209551, Rodrigo Gomes 

Bressane - OAB:8616

 Certifico que, em atenção à manifestação de fls. 846/846vº, as folhas dos 

presentes autos foram reenumeradas em razão do equívoco constante da 

fl. 758, que outrora havia recebido a numeração 372, motivo pelo qual o 

que foi mencionado na decisão de fl. 790 referem-se, respectivamente, às 

fls. 761/762 e às fls. 788/789. Ademais, tendo em vista o teor dos cálculos 

apresentados às fls. 791/845vº, abro vista dos autos à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56256 Nr: 1796-58.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:4285-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:10827/MT

 Certifico que, em razão da comprovação do pagamento do ofício 

requisitório expedido nos autos, intimo a parte exequente para que informe 

os dados bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80024 Nr: 2017-70.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rastrabilidade e Certificação Animal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 Tendo em vista o pedido de desarquivamento de fls. 141/142, impulsiono 

os autos para intimar a parte executada para se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 2-32.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4410/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Assim, intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12760 Nr: 166-45.2002.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTeS, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:SP/179.299, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT, Fábio Souza Ponce - OAB:9.202/MT, Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, Jaqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Oscar 

Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 Certifico que, nos termos da sentença proferida às fls. 623/623vº, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) da parte inventariante a 

fim de que indique os documentos que devem acompanhar os formais de 

partilha, bem como que recolha as custas relativas aos respectivos selos 

e à sua expedição, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002354-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDINEI SELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS GOMES BARBOSA SELLA (REU)

DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002354-95.2019.8.11.0013 REQUERENTE: 

RAUDINEI SELLA. REQUERIDO (A): DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA. 

REQUERIDO (A): DENNIS GOMES BARBOSA SELLA. Vistos. RAUDINEI 

SELLA, devidamente qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS em desfavor de DRIELLY GOMES 

BARBOSA SELLA e DENNIS GOMES BARBOSA SELLA, também 

qualificado nos autos. Foram juntados os documentos de ID n.º 21836968 

a 21837553. Em ID n.º 21856541 designou-se sessão de mediação a se 

realizar perante o CEJUSC. Todavia, conforme termo de ID n.º 25617799, 

restou-se infrutífera, tendo em vista que os requeridos não 

compareceram. Os requeridos apresentaram contestação em ID n.º 

26168496, oportunidade em que, preliminarmente, requereram a 

declaração de incompetência deste juízo, pelo o que prevê o art. 53, II do 

NCPC. Juntaram os documentos de ID n.º 26168497 a 26168506. A 

impugnação foi apresentada pelo autor em ID n.º 26463482, 

manifestando-se pela rejeição da preliminar. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De fato, no caso dos 

autos, há de ser observar a regra exposta no art. 53, II, do NCPC, para 

fixação de competência para as ações de alimentos: Art. 53. É competente 

o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e 

reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do 

guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja 

filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no 

antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e 

familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha); II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que 

se pedem alimentos; (...) De acordo com o referido artigo, o foro do 

domicílio ou residência do alimentando é o competente para as ações em 

que se pedem alimentos, regra da qual o legislador quis resguardar o 

interesse daquele que é beneficiário dos alimentos, por considerar a parte 

mais fraca da relação processual. Além disso, a jurisprudência dos 

tribunais pátrio, inclusive do STJ, também já vem admitindo que o foro do 

alimentando deva prevalecer nas hipóteses de revisional e exoneratória 

de alimentos, sob o mesmo fundamento alhures informado, qual seja, por 

considerar a parte que recebe alimentos como hipossuficiente. 

Registre-se que a maioridade civil dos alimentandos não é razão para 

afastar a regra, pois até decisão contrária, os mesmos ainda são 

detentores da condição de pessoa que necessita do pensionamento, cuja 

manutenção é aferida a partir de outros princípios, ou seja, pelo binômio 

necessidade x possibilidade. Neste sentido, transcrevo os seguintes 

julgados, “in verbis”: (...) A jurisprudência dessa Corte Superior se 

consolidou no sentido de que deve prevalecer o foro do alimentando e de 

seu representante legal, nos termos do que dispunha o art. 100, II, do 

CPC/73, atual art. 53 II, do NCPC, como o competente tanto para a ação de 

alimentos como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas. 

Ademais, a interpretação das normas relativas à competência, quando 

tratar-se de alimentos deve ser a mais favorável aos alimentandos. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 581 de 877



ainda que atingida a maioridade, deve prevalecer o entendimento de que é 

competente o foro do seu domicílio para a propositura da ação de 

exoneração de alimentos. (...) (STJ, CC nº 155.093 - SC (2017/0273964-4) 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Publi.02/02/2018, negritei). “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 

NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO 

INTERESSE DO HIPOSSUFICIENTE. ART. 53, II, DO NCPC. COMPETÊNCIA 

DO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. Omissis. Assim, ainda que 

atingida a maioridade pela alimentanda, deve prevalecer o entendimento de 

que é competente o foro do seu domicílio para a propositura da ação de 

exoneração de alimentos. (...) (STJ, CC nº 154.930 - AM (2017/0262860-5) 

Relator: Ministro Moura Ribeiro, Publi. 19/12/2017, negritei). Agravo de 

instrumento - Exceção de incompetência relativa – Ação de exoneração 

ou redução de alimentos - Incidente - Tempestividade - Art. 100, II, do CPC 

- Aplicação – Foro competente - Domicílio ou residência do alimentando - 

Recurso a que se nega provimento. 1 - Nos termos do art. 297, do CPC, o 

réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contestação, exceção 

e reconvenção, cuja contagem se inicia a partir da data da juntada aos 

autos da carta precatória de citação. 2 - Em se tratando de ação de 

alimentos e das demais demandas que dela derivam (exoneração e 

revisão) o foro competente para processá-la e julgá-la é o do domicílio ou 

da residência do alimentando, não havendo distinção na lei se este é maior 

ou menor de idade. (TJMG - Agravo De Instrumento 

1.0684.15.001822-5/001 - Comarca De Tarumirim - Agravante (S): João 

Batista Coleta - Agravado (A)(S): Pedro Henrique Da Silva Coleta, negritei). 

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – FORO 

COMPETENTE – DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO ALIMENTANDO - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 53,II DO CPC/2015, INCLUSIVE NAS 

DEMANDAS CONEXAS (REVISIONAL E EXONERATÓRIA), POR 

CONSIDERAR A PARTE QUE RECEBE ALIMENTOS COMO 

HIPOSSUFICIENTE – MAIORIDADE CIVIL QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À 

APLICAÇÃO DA REGRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO 

UNÂNIME. (TJSE. APELAÇÃO CÍVEL 201700825293. Relator: José dos 

Anjos. Data de julgamento: 27/03/2018, negritei). Isto posto, e sem mais 

delongas, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

ACOLHO a preliminar arguida na contestação de ID n.º 26168496 e, por 

consequência, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o 

presente feito, com arrimo no citado art. 53, II, do Código de Processo Civil. 

INTIME-SE via DJE. Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e 

PROCEDA-SE a remessa destes autos ao Juízo da Vara de Família da 

Comarca de Cuiabá/MT, mediante as baixas e anotações necessárias no 

setor de distribuição. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. 

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002989-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. R. D. S. (EXEQUENTE)

A. C. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CLEIZE LEITE RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002989-76.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: 

A. C. R. D. S., P. H. R. D. S. EXECUTADO: ISAQUE SANTANA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por A. C. R. 

DA S. e P. H. R. DA S., devidamente qualificados e representados, em 

desfavor de I. S. DA S., também qualificado. Pleiteiam os exequentes o 

pagamento de crédito alimentar no valor de R$ 8.629,03 (oito mil, 

seiscentos e vinte e nove reais e três centavos). Juntaram os documentos 

de Id. 23751184 - Pág. 1 a Id. 23752079 - Pág. 1 Devidamente intimado, o 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em Id. 

25161226, alegando que entabulou um acordo verbal com a representante 

legal dos exequentes, por meio do qual acordou a redução do valor da 

obrigação alimentar de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) para R$ 500,00 

(quinhentos reais), ao mês. No mais, assevera que passa por dificuldades 

financeiras e não detém condições de efetuar o pagamento do valor 

exigido pelos exequentes. Acostou os documentos de Id. 25161233 - Pág. 

1 a Id. 25161233 - Pág. 10. Por sua vez, os exequentes manifestaram-se 

por meio de peça processual anexada ao Id. 26711706. Ao final, o 

Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido formulado pelos 

exequentes. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme mencionado no 

introito da presente decisão, o executado afirma que entabulou um acordo 

verbal com a representante legal dos exequentes, por meio do qual 

acordou a redução do valor da obrigação alimentar de R$ 820,00 

(oitocentos e vinte reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), ao mês, e 

que, além disso, passa por dificuldades financeiras e não detém 

condições de efetuar o pagamento do valor exigido pelos exequentes Pois 

bem, o art. 525, §1º, do NCPC, elenca taxativamente as matérias que 

podem ser arguidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença 

para pagamento de quantia certa, sendo elas: “I - falta ou nulidade da 

citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - 

ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência 

absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à 

sentença.” Assim sendo, ao esgrimir teses diversas das elencadas no 

dispositivo legal, o executado afastou-se dos estreitos limites defensivos 

assegurados aqueles que já tiveram a oportunidade de alegar matérias 

fáticas na etapa de conhecimento e ostentam contra si um título executivo 

judicial devidamente formado. Em outras palavras, defender-se alegando 

que celebrou um acordo verbal com a representante legal dos executados 

com o fito de alterar o valor da pensão alimentícia devida e que atravessa 

uma tempestade financeira, ao ponto de não poder adimplir a obrigação 

representada pelo título executivo judicial que aparelha a inicial, é buscar 

reabrir a discussão de fatos já enfrentados por ocasião da fase de 

conhecimento, não se apresentando juridicamente viável citada pretensão 

defensiva. Por conseguinte, REJEITO as alegações oferecidas pelo 

executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 

25161226. Logo, nos moldes do art. 529, §3º, do NCPC, DEFIRO o pedido 

formulado pelos exequentes, para o fim de DETERMINAR a expedição de 

ofício à empregadora de Isaque Santana da Silva, CPF 869.489.621-49, 

para que proceda a descontos mensais de seu salário, até o limite máximo 

de 50% (cinquenta por cento) do valor por ele percebido, para 

adimplemento de dívida no montante de R$ 9.491,93 (nove mil, 

quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), devendo o 

numerário ser depositado na conta corrente nº 42.054-9, agência 2480-5 

Banco do Brasil 001, de titularidade de Cleize Leite Ribeiro Silva, CPF 

010.207.861-08. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001236-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PALERMO RUFINO (REQUERIDO)

ALESSANDRO VIEIRA COELHO (REQUERIDO)

JOAQUIM FELISBERTO FILHO (REQUERIDO)

ELIANE BARBOSA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001236-84.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: ENEIAS DE SOUZA COIMBRA. REQUERIDO: ALESSANDRO 

VIEIRA COELHO. REQUERIDO: ELIANE PALERMO RUFINO. REQUERIDO: 

JOAQUIM FELISBERTO FILHO. REQUERIDO: ELIANE BARBOSA COSTA 

Vistos. ENÉAS DE SOUZA COIMBRA ajuizou a presente AÇÃO PARA 
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PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS em desfavor de ALESSANDRO 

VIEIRA COELHO, ELIANE PALERMO RUFINO, JOAQUIM FELISBERTO FILHO 

e ELIANE BARBOSA COSTA, todos devidamente qualificados, pleiteando a 

apresentação, pelos requeridos, do contrato de financiamento 

155552999102-5 junto à Caixa Econômica Federal. Os requeridos foram 

devidamente citados e apresentaram os documentos solicitados ao ID n.º 

21123469 e 21123482. Devidamente intimado para se manifestar, 

advertido que o silêncio implicaria em concordância aos documentos 

apresentados, o autor permaneceu silente, conforme dá conta a certidão 

de ID n.º 25815278. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. É o que 

basta relatar. Fundamento. Decido. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do CPC, estando a matéria fática demonstrada 

pela prova documental carreada aos autos. Apresentados os documentos 

necessários (ID n.º 21123469 e 21123482), considero produzida a prova 

cuja antecipação se pretendia. Considerando o limitado escopo do pedido, 

descabe perquirir os fatos narrados, competindo ao juízo tão somente 

homologar a produção de provas para que produza seus regulares 

efeitos. Diante da ausência de litigiosidade no caso concreto, no qual não 

se decidiu ou mesmo se pronunciou sobre qualquer questão de mérito, 

restringindo-se a sentença a homologar a prova produzida, rendo-me à 

linha jurisprudencial que entende incabível a condenação ao pagamento de 

verbas sucumbenciais ou honorários advocatícios nas ações de produção 

antecipada de provas nas quais não afigura resistência imotivada. Nesse 

sentido: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. Somente é cabível a condenação sucumbencial 

nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de 

provas, caso demonstrada a resistência da requerida em exibir os 

documentos. Pretensão resistida não configurada. (Ap. 70081509382, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 28/05/2019, negritei); 

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA. A ação cautelar de produção de provas visa garantir direito 

da parte e não tem cunho condenatório, pela ausência de lide, cabendo ao 

juiz apenas a homologação da prova produzida. Descabimento de 

honorários de sucumbência”. (TJ-MG - AC: 10000170676860001 MG, 

Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2017, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017, negritei); Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, a teor do art. 

487, I, do NCPC, e, consequentemente, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a prova produzida, consistente nos 

documentos apresentados pela parte requerida em ID n.º 21123469 e 

21123482. CONDENO a parte autora a pagar as custas e despesas 

processuais, observando-se, no entanto, aquelas já recolhidas em ID n.º 

19639170. Sem condenação em honorários advocatícios, pela inexistência 

de litigiosidade no feito, conforme já acima demonstrado. Consigno que 

esta sentença não gera prevenção para a ação principal, caso ajuizada, 

nos termos do art. 381, §3º, do NCPC. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001049-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE CANDIDA MACUTA (REQUERENTE)

RONESMAR MENDEVERQUE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

MARILENE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMBERGUE MENDERVERGUE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUELLEN BRUNA OKASZESKI LAMEIRO (TESTEMUNHA)

SUELI FERNANDES BISPO (TESTEMUNHA)

MIGUEL ARCANJO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001049-13.2018.8.11.0013 

REQUERENTES: MARIA JOSE CANDIDA MACUTA, MARILENE OLIVEIRA 

SANTOS, ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS, RONESMA MENDEVERQUE 

OLIVEIRA SANTOS. REQUERIDO: ROSEMBERGUE MENDERVERQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS. Vistos. MARIA JOSÉ CANDIDA MACUTA e outras, 

todas qualificados nos autos, ajuizaram AÇÃO DE EXCLUSÃO DE 

HERDEIRO EM RAZÃO DE INDIGNIDADE contra ROSEMBERGUE 

MENDERVERQUE DE OLIVEIRA SANTOS, também qualificado. As autoras, 

em apertadíssima síntese, apontam que na data de 24 de março de 2018, 

Rosembergue Menderverque de Oliveira Santos, filho de Necressil Ferreira 

dos Santos, teria dolosamente matado seu pai. Diante deste fato, pugnam 

pela procedência da pretensão inicial sendo decretada a exclusão do 

requerido ao recebimento da herança de Necressil Ferreira dos Santos. 

Juntou documentos de ID n.º 13699909 a ID n.º 13699969. Em decisão 

encartada em andamento processual de ID n.º 17130111, indeferiu-se a 

medida liminar vindicada na exordial, e se aprazou audiência de 

conciliação que não logrou êxito em seu intento (ID n.º 19058688). 

Contestação por negativa geral em ID n.º 21585750. O processo foi 

saneado ao ID n.º 21870128, oportunidade em que foi fixado o ponto 

controvertido da lide e deferida a produção de prova oral, razão pela qual 

se designou audiência de instrução e julgamento. A solenidade ocorreu em 

21 de agosto de 2019 (ID n.º 22823088) e, após, as requerentes 

apresentaram alegações remissivas (ID n.º 24229996). De outro lado, o 

requerido pleiteou pela suspensão do processo ao ID n.º 25510452. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento. Decido. O requerido, em sede de alegações finais (ID n.º 

25510452), pleiteou a suspensão do feito até a “elucidação de questões 

de alta relevância perante o Juízo de Instrução Criminal”, uma vez que se 

apura naquele juízo a suposta inimputabilidade do requerido, caso seja 

reconhecida a sua insanidade mental. Verifico, entretanto, que, conforme 

uníssono pela jurisprudência e pela doutrina, o princípio da independência 

das esferas jurisdicionais permite que a esfera cível não fique adstrita ao 

que eventualmente seja decidido no âmbito penal. Especialmente no caso 

de ações de indignidade, que versem sobre o homicídio de filho contra o 

pai, extraio as explicações doutrinárias: “Não se reclama a condenação 

penal tipificar-se a indignidade. Basta a prova da ocorrência do atentado 

contra a vida para a sua aplicação. Mas havendo condenação no crime, 

nem mais cabe qualquer discussão” (Direito das sucessões/Arnaldo 

Rizzardo. – 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 80, negritei). “O 

Código Civil não exige que tenha havido decisão judicial condenatória no 

âmbito penal, nem seu trânsito em julgado. Basta a prova que se faça no 

juízo cível do fato delituoso. A sanção civil não depende de sanção 

criminal. Todavia, se houver decisão judicial criminal absolutória, esta 

prevalecerá no âmbito cível, pois este é o critério adotado pelo direito 

brasileiro, para superação do eventual conflito das decisões judiciais. 

Contudo, se a decisão judicial absolutória não for de mérito, isto é, quando 

se ativer a fundamentos de natureza formal sem ter sido reconhecida a 

inexistência material, não prevalecerá sobre o juízo cível, que poderá 

concluir livremente pela exclusão do herdeiro, que é fundada 

essencialmente na reprovação moral da conduta. A decisão no juízo 

criminal, que conclui pela extinção da punibilidade não impede o 

ajuizamento da ação de exclusão do herdeiro e a decisão cível nesse 

sentido, pois o Código Civil alude a crime e não que tenha havido crime e 

punição” (Direito Civil: volume 6: sucessões/Paulo Lôbo. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. p. 192, negritei). Deste modo, a suspensão do 

processo se mostra desnecessária, uma vez que seja qual for o resultado 

do incidente de insanidade mental no juízo criminal, em nada implicará no 

julgamento deste feito, haja vista que, conforme acima mencionado, 

eventual inimputabilidade não tem o condão de afastar a exclusão do 

herdeiro por indignidade, caso restem preenchidos os requisitos 

expressos no Código Civil. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo 

já decidiu neste sentido. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. Direito das 

sucessões. Ação declaratória de indignidade. Demanda intentada com 

fundamento na hipótese do art. 1.814, I, do CC. Réu, autor de crime de 

homicídio contra a esposa e as duas filhas, absolvido na esfera criminal, 

ante o reconhecimento de inimputabilidade por doença mental. Sentença 

de procedência, que declara a indignidade. Inconformismo. Não 

acolhimento. A possibilidade de inclusão do agente que cometeu o crime 

de homicídio na sucessão das vítimas avilta o fundamento ético da 

indignidade. Irrelevância do reconhecimento da inimputabilidade, no âmbito 

criminal. Exclusão bem determinada. Sentença mantida. Negado 
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provimento ao recurso” (TJSP – Apelação n.º 4009140-57.2013.8.26.0576, 

Relator (a): Viviani Nicolau, Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data do julgamento: 16/09/2015, negritei). Por tais motivos, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo formulado pelo requerido. 

Consequentemente, superadas as questões preliminares e, estando o 

feito apto a julgamento, passo a expor. O réu Rosembergue Menderverque 

de Oliveira Santos foi denunciado pelo homicídio doloso perpetrado contra 

o seu pai Necressil Ferreira dos Santos. Consta nos fatos da denuncia 

(“sic” ID n.º 13699969, páginas 3 e 4): (...) Extrai-se do Inquérito Policial 

que, no dia e local dos fatos, Rosembergue Menderverque de Oliveira 

Santos, movido por motivo torpe consistente na atração que sentia por 

sua madrasta Maria José Candida Macuta, matou seu pai Necressil 

Ferreira dos Santos com, pelo menos, um golpe de arma branca (faca). É 

certo que a vítima, além de ter sequelas de AVC (acidente vascular 

cerebral – com poucos movimentos no braço e na perna), encontrava-se 

desprevenida, desarmada, não esperando a ação violenta e homicida do 

denunciado, restando demonstrado que o homicídio foi cometido por meio 

de recurso que dificultou a defesa do ofendido. No momento dos fatos, ao 

ver o companheiro ferido, Maria José Candida Macuta correu para 

socorrê-lo, mas Rosembergue Menderverque de Oliveira Santos, 

desferiu-lhe uma “paulada” na testa, murros na testa, murros no rosto, 

braços pernas e nádegas, causando-lhe lesões corporais (vide fls. 

34/35/IP). O denunciado somente parou de agredir Maria José Candida 

Cacuta em razão da interferência de um vizinho que ouviu os gritos da 

vítima foi até o local para socorrê-la. A vítima Necressil Ferreira dos 

Santos recebeu os devidos tratamentos médicos, sendo encaminhado 

para o Hospital regional de Cáceres. Contudo, no dia 29 de março de 2018 

foi a óbito, devido a ação homicida de seu próprio filho, tendo o Médico 

Perito Legista relatado que a vítima sofre choque hipovolêmico por arma 

branca (faca). Após perpetrar os delitos acima, Rosembergue 

Menderverque de Oliveira Santos saiu de bicicleta para a rua, levando 

consigo o instrumento do crime (faca) entre outras, bem como 01 (uma) 

arma artesanal tipo garrucha. No momento em que o implicado foi 

abordado pelos Policiais Militares, o armamento (garrucha) foi encontrado 

na bolsa de Rosembergue Menderverque de Oliveira Santos (vide Termo 

de Exibição e Apreensão de fls. 14/IP), restando constatado que o 

denunciado portava a arma sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. (...) Durante o seu depoimento em 

juízo, o requerido confessou a prática dos atos a ele imputados: (...) Que 

eu pratiquei os atos descritos na inicial; Que esfaqueei o meu genitor na 

barriga; Que ele deu uma paulada na minha cabeça; Que com isso peguei 

uma faca e esfaqueei ele (...). Como já mencionado, a presente ação deve 

ser julgada independentemente da criminal, verificando-se se, para efeitos 

civis, há elementos que autorizem a exclusão por indignidade. Os 

elementos trazidos com a petição inicial não foram contestados nestes 

autos por outras provas. Em outras palavras, à luz do art. 373, II, do NCPC, 

o requerido não trouxe aos autos elementos de prova que evidenciem 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das autoras. É 

certo que a apuração dos fatos na esfera criminal, para eventual 

aplicação de pena, não se confunde com a avaliação cabível na esfera 

cível, para fins de sucessão. Nesse cenário e diante dos elementos 

constantes nos autos, para fins civis, vale novamente frisar, revela-se 

possível acolher a pretensão declaratória das autoras, viabilizando que se 

proceda ao inventário de bens, sem a participação do requerido na 

sucessão. Carlos Roberto Gonçalves leciona: “A indignidade é, portanto, 

uma sanção civil que acarreta a perda do direito sucessório. Segundo 

CLÓVIS BEVILAQUA ‘é a privação do direito, cominada por lei, a quem 

cometeu certos atos ofensivos à pessoa ou ao interesse do hereditando” 

(Direito Civil Brasileiro, volume 7 – Direito das Sucessões. ed. Saraiva, 

2014, p. 112). Estabelece o art. 1.814 do Código Civil: Art. 1.814. São 

excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido 

autores, co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, 

contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, 

ascendente ou descendente; Destarte, a conduta do requerido amolda-se 

ao disposto no art. 1.814, I, do Código Civil, impondo-se, portanto, a 

procedência da ação para declarar sua exclusão da sucessão de seu 

genitor por se tratar de herdeiro indigno. Neste sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. CRIME DE HOMICÍPIO PRATICADO PELO 

ESPOSO DA DE CUJUS DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE 

CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO FEITA PELO INDIGNO. 1. A 

indignidade é uma pena aplicada ao sucessor que pratica atos indignos 

contra o autor da herança, taxativamente previstos na lei, não sendo 

permitida interpretação extensiva. Inteligência do art. 1.814, do Código 

Civil. 2. É viável a exclusão de meeiro, e por consequência, dos seus 

sucessores, em razão da suposta prática de homicídio contra a sua 

mulher, autora da herança, que constitui fato típico autorizador da 

declaração de indignidade. 3. Merece ser cancelado o registro da 

adjudicação feita pelo indigno. Recurso desprovido.” (TJ-RS - AC: 

70080205461 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data 

de Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/05/2019, negritei). Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do NCPC, para DECLARAR a indignidade do réu ROSEMBERGUE 

MENDERVERQUE DE OLIVEIRA SANTOS em relação à herança deixada 

por seu genitor Necressil Ferreira dos Santos e, por consequência, 

EXCLUÍ-LO da respectiva sucessão de bens, com efeitos retroativos à 

data da abertura da sucessão. Em atenção ao princípio da causalidade, 

CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, além dos honorários de advogado, os quais ficam fixados no 

importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 8º, do 

NCPC. No entanto, considerando sua hipossuficiência de recursos, a 

cobrança de tais verbas fica suspensa pelo prazo disposto no art. 98, § 

3º, do NCPC, uma vez que DEFIRO as benesses da assistência judiciária 

gratuita. INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94200 Nr: 5125-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Marçal de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5125-39.2014.811.0013 – Cód: 94200

 Vistos, etc.

 Considerando o teor dos ofícios nº 1083/SALP/2018 e 

248/D.A/18ºBPM/2019, elaborados pela Superintendência de Apoio 

Logístico da PMMT e pelo Comandante do 18º Batalhão da Policia Militar 

desta Comarca, em que solicitam a doação do armamento apreendido 

nestes autos, qual seja: -01 (uma) Pistola, marca Glock, calibre .40, 

MODEL G.27, número de série: GVY156, a fim de que possa ser incluída 

na carga da instituição e, utilizada com a finalidade de resguardar vidas e 

a segurança da população, DETERMINO SUA DOAÇÃO em favor do 18º 

Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, eis que já submetida a perícia e 

não mais interessa a persecução penal.

 Cumpre ressaltar que o art. 65, §1º, do Decreto 5.123/004 foi revogado 

por sucessivos Decretos posteriores, estando atualmente em vigor o 

Decreto 9.847/2019, que não veicula restrição de doação de armas de 

porte.

 Oficie-se ao Comando do Exército, com cópia desta decisão, para que 

procedam o registro do armamento em favor da referida instituição e 

demais providências de praxe.

 Comuniquem-se à Gerência de Material Bélico da Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso/PMMT, bem como ao 18º Batalhão da Polícia Militar desta 

urbe.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após, DETERMINO a intimação do acusado, no endereço apontado pelo 

Ministério Público à ref. 130, para que informe se irá constituir novo 

Advogado ou se deseja ser representado pela Defensoria Pública desta 

Comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 94200 Nr: 5125-39.2014.811.0013
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Marçal de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsado detidamente o presente feito, verifica-se dele não constar 

comprovação de que o advogado constituído pelo acusado CLODOALDO 

MARÇAL DE SOUZA haja providenciado a devida comunicação de sua 

renúncia a seu mandante, a teor do artigo 112 do CPC:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

Assim, subsistem os deveres decorrentes do mandato e profissão de 

referido mandatário, motivo pelo qual determino seja intimado o advogado 

constituído por CLODOALDO MARÇAL DE SOUZA para apresentação das 

devidas ALEGAÇÕES FINAIS no prazo legal, sob pena de configuração de 

abandono do processo e aplicação de multa que desde já arbitro em 1 

salário mínimo e expedição de ofício à OAB/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação do patrono, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de um salário mínimo (art. 265 do CPP) em favor do 

FUNAJURIS, devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão 

competente para fins de cobrança e protesto;

b) a expedição de ofício à OAB/MT local e Subseção Cuiabá para ciência e 

eventuais providências.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 149865 Nr: 7853-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamila Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Vistos, etc.

Assiste razão ao advogado em sua manifestação, razão pela qual não há 

que se falar em aplicação de multa ou expedição de oficio à OAB/MT.

DETERMINO a intimação pessoal da acusada para que informe se 

constituirá advogado para promover-lhe a defesa no prazo legal, ou se 

não possui condições para contratar tais serviços.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 158-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECIDO:1 – Em consonância com o parecer ministerial, 

acolho a representação apresentada pela Autoridade Policial, para o fim 

de decretar a prisão preventiva dos representados:a) LÁZARO VIEIRA 

RODRIGUES, portador do RG n. 86828 SRTE/MT, inscrito no CPF sob o n. 

924.577.461-91, nascido aos 10/03/1981, natural de Três Lagoas/MS, filho 

de Joana Vieira da Silva e Lauro Rodrigues da Silva, para elucidação dos 

crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada, recurso que 

dificultou a defesa da vítima e associação criminosa armada; b)NATALIA 

PUTARE OLIVEIRA, CPF 060.559.611-56, filha de DIONINA PUTARE, 

nascido aos 02/06/1997, natural de Pontes e Lacerda/MT, atualmente em 

local incerto e não sabido, para elucidar participação no crime de homicídio 

qualificado pelo motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa 

da vítima e associação criminosa armada;c) MARIA APARECIDA DA SILVA 

LIMA, CPF 855.460.891-72, RG 1653551, natural de Três Lagoas/MS, 

nascida aos 26/07/1961, filha de Joana Vieira da Silva e Lauro Rodrigues 

da Silva, residente na Rua Antonio Bento Neto, n. 139, centro, Pontes e 

Lacerda/MT, para elucidar participação no crime de homicídio qualificado 

pelo motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima 

prática do crime de associação criminosa armada; d) GUIBSON 

GONÇALVES MARTINS, portador do RG. nº 25629042 SEJSP/MT, inscrito 

no CPF sob o nº 053.488.921-22, nascido aos 23/06/1994, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, filho de Guilhermina Gonçalves e Braz Joaquim 

Martins, para elucidar participação no crime de homicídio qualificado pelo 

motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima prática 

do crime de associação criminosa armada.EXPEÇAM-SE os competentes 

mandados de prisões preventivas no BNMP.Ademais, DEFIRO o pedido 

formulado pelo Ministério Público quanto a restituição do prazo para 

oferecimento de denúncia, devendo o presente Inquérito Policial retornar 

aquele Órgão para oferecimento de denuncia, com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 158-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIARecebo a denúncia em desfavor de 

LÁZARO VIEIRA RODRIGUES, por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.(...)– CONCLUSÃOPelo exposto, DEFIRO o pedido formulado 

pela defesa e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a custodiada MARIA 

APARECIDA DA SILVA LIMA, mediante a imposição das seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:1)Comparecer a todos os atos do processo 

para os quais for intimado e não mudar de residência sem comunicar a 

esse juízo;2)Não praticar infrações penais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, com vistas a 

colocá-la em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer presa, 

DEVENDO SER CUMPRIDO NA COMARCA DE CÁCERES/MT, mediante 

carta precatória. Na ocasião do cumprimento do presente alvará, a 

custodiada deverá ser advertida pelo Oficial de Justiça que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará 

na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão 

(art. 282, §4º, última parte do CPP).Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.DEPREQUE-SE o 

cumprimento do alvará de soltura.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 158-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

LÁZARO VIEIRA RODRIGUES, cuja denúncia foi recebida em 04/02/2019.

O acusado teve o mandado de prisão em seu desfavor, cumprido na 

cidade de Mozarlândia/GO em 22/11/2018.

Ocorre que na data de 04/02/2019 o diretor do estabelecimento penal 

daquela localidade entrou em contato com o gabinete da 3ª Vara Criminal 

desta Comarca e informou que no período inicial da segregação do 

denunciado houve tentativa de fuga, razão pela qual transferiram 

LÁZARO VIEIRA RODRIGUES para um presídio de segurança máxima, EM 

CARÁTER TEMPORÁRIO, mas nos próximos dias o denunciado retornará à 

cidade de Mozarlândia e, por conseguinte para o local que não oferece a 

segurança adequada.

É necessário mencionar que por ocasião da realização da audiência de 

custódia de outros acusados, que supostamente estão envolvidos nos 

mesmos crimes atribuídos ao acusado, foi determinado pela juíza 

competente à época dos fatos o recambiamento do preso (em 28/11/2018 

– fls. 793/794) para esta Comarca, sendo que esse recambiamento é por 

deveras temeroso, pois no CDP local, conforme informações das 

autoridades policiais, o acusado exerceria certa liderança, sendo 
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recomendável sua manutenção em estabelecimento prisional de maior 

porte, em Cuiabá/MT.

Assim, DETERMINO que seja oficiado à SEJUDH/MT com urgência, com 

fundamento no art. 1.440 da CNGC-TJMT e conforme Portaria 

112/2013/GAB/SEJUDH/MT, requisitando-se atestado de vaga da 

SAAP-SEJUDH em Cuiabá/MT, mediante remessa ao e-mail institucional 

movimentacaodereeducando@sejudh.mt.gov.br, bem como a expedição 

de ofício à 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT solicitando a ANUÊNCIA para 

que o acusado LÁZARO VIEIRA RODRIGUES, seja transferido do estado 

de Goiás para estabelecimento prisional da Capital de Mato Grosso.

Com a juntada do atestado de vaga e da informação acerca da anuência, 

dê-se vista ao Ministério Público.

OFICIE-SE o estabelecimento penal de Mozarlândia/GO, acerca desse 

pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 158-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que às fls. 01/05 está 

acostada denúncia em desfavor de LÁZARO VIEIRA RODRIGUES, sendo 

que não consta no presente feito nenhum aditamento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público.

Às fls. 1134/1135 consta decisão do recebimento da denúncia somente 

em desfavor de LÁZARO VIEIRA RODRIGUES enquanto que em face de 

MARIA APARECIDA SILVA LIMA foi mencionado somente pedido de 

revogação de prisão preventiva.

A defesa de GUIBSON GONÇALVES MARTINS se manifestou nos autos 

(fls. 1249/1253) pugnando pela revogação da prisão preventiva e às fls. 

1272/1273 está acostada manifestação do Ministério Público pleiteando o 

indeferimento do pedido.

Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que a ação penal que tramita em 

desfavor de GUIBSON GONÇALVES MARTINS é a ação penal n° 

11131-23.2018.811.0013 – Código TJMT 184365.

Assim, DEVOLVO os autos à Secretaria para que promova o 

desentranhamento das fls. 1249/1270 e fls. 1272/1273, (pedido de 

revogação de prisão preventiva e manifestação do Parquet) e o posterior 

traslado para a ação penal de nº n° 11131-23.2018.811.0013 – Código 

TJMT 184365.

DETERMINO que seja excluída do polo passivo do presente feito MARIA 

APARECIDA DA SILVA LIMA, vez que não foi denunciada na presente 

ação penal.

CERTIFIQUE-SE nos autos acerca do cumprimento da carta precatória de 

fls. 1143/1144 referente à citação do acusado LÁZARO VIEIRA 

RODRIGUES para apresentar a peça de defesa.

 Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 158-72.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao site do BNMP 2.0 verifica-se que ainda está em aberto o 

m a n d a d o  d e  p r i s ã o  r e f e r e n t e  à  a ç ã o  p e n a l  n º 

0000158-72.8.11.0013.01.0004-10 – Código 184977, pois não foi cumprida 

a determinação anteriormente exarada e em sendo assim, faz-se 

necessária a sua regularização, conforme determinado em 15/02/2019 por 

esse magistrado. Ante o exposto DETERMINO que seja revogado o 

mandado de prisão em desfavor de GUIBSON GONÇALVES MARTINS no 

presente feito, vez que não é réu nessa ação penal. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206884 Nr: 11703-42.2019.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN FERREIRA DOS SANTOS JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de incidente distribuído em razão de cumprimento de mandado de 

prisão de WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS JESUS, expedido pela 

Comarca de COMODORO/MT.

Consta dos autos pedido de soltura do custodiado por decurso do prazo 

fixado para sua prisão temporária.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do pedido.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Assiste razão à Defesa, vez que o mandado de prisão temporária com 

prazo de 30 dias foi cumprido em 19/12/2019 e, assim, se encerrou em 

19/01/2020.

Consigno não constarem nos autos informações acerca da prorrogação 

da prisão temporária ou conversão em preventiva.

Ante o exposto, DETERMINO a imediata soltura de WILLIAN FERREIRA DOS 

SANTOS JESUS.

SERVIRÁ a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA para colocá-lo 

em liberdade se por outro motivo não houver de permanecer preso.

CADASTRE-SE no sistema Apolo o advogado constituído nos autos.

Cientifique-se o Ministério Público e Defesa.

Oficie-se o juízo competente acerca da presente decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 126597 Nr: 6517-43.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cruz Botelho Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 I. Considerando-se as ocorrências acima, abra-se vista ao MPMT para 

que se manifeste acerca do atual endereço da vítima, fixo o prazo máximo 

de 15 (quinze) dias para tal fim.

II. Providencie-se a devolução da precatória expedida para interrogatório 

do acusado, independentemente de cumprimento.

III. Redesigno o presente ato para o dia 25/03/2020, às 14h. Saem os 

presentes intimados.

 IV. Intimem-se pessoalmente os policiais civis, oficiando-se ao seu 

superior hierárquico.

V. Com a vinda do endereço atualizado da vítima, intimem-na.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ...CONDENO Paulo Luiz Ferreira, qualificado nos autos, nas sanções do 

art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Passo a dosar a pena.No que 

toca à culpabilidade, verifico não haver o réu excedido ao tipo penal. 

Quanto aos antecedentes, consigno ser o acusado primário. No que tange 

à conduta social e a personalidade do agente, inexistem nos autos 

elementos hábeis a aferir tais circunstâncias. O motivo e as 

circunstâncias do crime foram objeto de quesitação, nada restando a ser 

sopesado. As consequências do crime não extrapolaram o tipo e, assim 

como o comportamento da vítima, não ensejam valoração.Assim, 

considerando-se a circunstância do motivo torpe como qualificadora do 

delito, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de 

reclusão.Incidem ao caso a atenuante da confissão e a agravante do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 586 de 877



recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais compenso e mantenho 

a pena em 12 (doze) anos de reclusão.Inexistem causas de aumento ou 

de diminuição a serem sopesadas, motivo pelo qual torno a pena definitiva 

em 12 anos, de reclusão.Fixo o regime inicial fechado para cumprimento 

da pena.Deixo de operar a detração penal, visto que não alteraria o regime 

de pena ora estipulado.Ante a presente condenação e subsistindo as 

razões da custódia cautelar, caso pretenda recorrer, o acusado deverá 

fazê-lo preso.Embora tenha havido pedido expresso na denúncia, verifico 

inexistir nos autos dilação probatória suficiente à fixação de indenização 

em razão dos fatos ora em julgamento, motivo pelo qual deixo de 

fixá-la.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.Após o trânsito em 

julgado da presente sentença:a)comunique-se o TRE/MT, para os fins do 

art. 15, III, da CF/88;b)comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;c)expeça-se guia de recolhimento definvaiti;d) 

arquivem-se os autos.Registre-se. Cumpra-se.Publicada a sentença no 

Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, aos 28 de janeiro de 2020, às 19h25min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205615 Nr: 10973-31.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Refs 25 e 32: abra-se vista dos autos ao MP a fim de que, em 5 dias, 

esclareça se subsiste necessidade de estudo psicossocial com a vítima e 

seus familiares, tendo em vista o agendamento do depoimento da vítima de 

acordo com a legislação em referência.

Consigno que eventual acompanhamento psicológico à vítima e seus 

familiares poderá ser determinado por este júizo ao CREAS local, visando 

assim afastar qualquer possibilidade de revitimização à menor.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 167356 Nr: 3805-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Silva de Assis, Edinaldo Oliveira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Ante o exposto, comprovadas as materialidades delitivas e havendo 

indícios suficientes das autorias descritas em inicial acusatória, 

PRONUNCIO: - a) RICARDO SILVA DE ASSIS, vulgo “Bocão”, como 

incursos nas sanções dos artigos 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c artigo 

61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal; artigo 121, § 2°, incisos V e 

VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes; duas 

vítimas); e artigo 304, caput, do Código Penal; e- b) EDINALDO OLIVEIRA 

DE ALMEIDA, vulgo “Magrão”, como incurso nas sanções dos artigos: 

artigo 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos 

do Código Penal; artigo 180, caput, do Código Penal; artigo 121, § 2°, 

incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (duas vezes; 

duas vítimas).Subsistindo as razões de fato e de direito que ensejaram a 

decretação da prisão cautelar dos acusados (128/131 e 145/147), 

mantenho suas segregações preventivas.Publique-se, registre-se e 

intimem-se, nos termos do art. 420 do Código de Processo Penal.Preclusa 

a presente sentença, encaminhem-se os autos ao Tribunal do Júri desta 

comarca, nos termos do art. 421 do Código de Processo Penal.Pontes e 

Lacerda/MT, 29 de janeiro de 2020.LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201889 Nr: 9059-29.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Vistos, etc.

Ref. 106: encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência e 

manifestação em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268, 

Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir 

Mauro da Silva Junior - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) 

- OAB:7400

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

556,36 (quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença (ref. 95). Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 142,96 

(cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção 

“Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção que 

aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, clicar em 

“Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em seguida, 

clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os 

valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de 

pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268, 

Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir 

Mauro da Silva Junior - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) 

- OAB:7400

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FARLEI LOURDES DE JESUS, Cpf: 

05602170138, Rg: 25325442, Filiação: Isaltina de Lourdes Jesus, data de 

nascimento: 23/08/1994, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

solteiro(a), desempregado, Telefone (65) 9-9966-85887, atualmente em 

local incerto e não sabido WESLEY BASTOS DE SOUZA, Filiação: Roseni 

Bastos de Souza, data de nascimento: 22/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 65-9 

9675-1390 e atualmente em local incerto e não sabido DIEGO JOSÉ DA 

SILVA, Cpf: 70206281170, Rg: 23852844, Filiação: Maria José da Silva e 

José da Silva, data de nascimento: 06/03/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), picolezeiro, Telefone 65 9998133056. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 556,36 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de janeiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206907 Nr: 11716-41.2019.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo de Campos, Matheus Ryan Monteiro 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Refs. 06 e 12: razão assiste ao Ministério Público, visto ter sido 

apreendida droga no interior do caminhão em questão, o qual estava sob a 

posse dos indiciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, subsistindo interesse jurídico na apreensão do bem, inviável se 

revela sua liberação conforme pretendido pelo postulante, razão pela qual 

indefiro o pedido.

Intimem-se.

 Aguarde-se a conclusão do inquérito policial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83183 Nr: 575-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rocha Brandão, Pedro Francisco 

Brandão, Dievan Rodrigo da Silva, Rodrigo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838, Carlos Eduardo Oulices de Oliveira - 

OAB:12561/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838 para que apresente as alegações finais referente 

ao acusado Pedro Francisco Brandão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1488-51.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O, Weder de Lacerda Silva - OAB:18773

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente suas 

razões de recurso, bem como acerca da não localização do denunciado 

Henrique Mota.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959 Nr: 119-47.1997.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para vistas à defesa para apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco) cada, 

juntarem documentos e requererem as diligências que eventualmente se 

fizerem necessárias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56106 Nr: 1629-41.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednir Reis Mariano Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para vistas a defesa acerca da não localização do 

denunciado, bem como para que informe o endereço onde possa ser 

localizado para intimação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LANA DE SOUZA (REQUERENTE)

FLAVIELLY THAIS SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR CASTILIO SILVA PINTO OAB - RO6961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000219-76.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FLAVIELLY 

THAIS SILVA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINDOMAR CASTILIO SILVA PINTO POLO PASSIVO: AVIANCA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 12/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000220-61.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EDER ROCHA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO BORGES COELHO 

POLO PASSIVO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

12/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-42.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO ALVES (EXEQUENTE)

EDILEUZA RIBEIRO DE SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO POSSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte para que indiquem quais provas pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-42.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO ALVES (EXEQUENTE)

EDILEUZA RIBEIRO DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO POSSARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 21 de outubro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINCERATO GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO MARIN (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-68.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000920-68.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 90.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Indenização por Dano Moral, Bancários, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos autos foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que procedo a intimação da 

parte autora, para no prazo legal, impugnar a contestação apresentada 

Poxoréu, 30 de janeiro de 2020 SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 144-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina de Araújo Tousebê, Cleide Coelho de Araújo, 

Neide Coelho de Souza, Aldemir Coelho de Souza, Maria Jacy Coelho de 

Araújo, Edvaldo Coelho de Souza, Soleno Coelho de Araújo vulgo "Tó", 

Valdeson Coelho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeon Coelho de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito encontrava-se paralisado por falta de impulso, motivo pelo qual foi 

determinada a intimação das partes requerentes, sob pena de extinção 

por abandono (fl. 62), ato regularmente cumprido, nos termos da certidão 

(fl.304).

Todavia, embora regulamente intimada, a parte exequente nada manifestou 

nos autos (fl. 63/66).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ab initio, e sem maiores digressões, vislumbra-se que o processo 

comporta extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do NCPC, porquanto a 

parte exequente demonstrou claramente o abandono da causa.

Sobre o assunto, aliás, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 

1º)”. (in Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos 

Tribunais, 2ª ed., p. 670).

 Na espécie, é clarividente o desinteresse da parte credora no 

prosseguimento da execução, pois embora reiteradamente intimada, na 

pessoa de seu advogado e pessoalmente, quedou-se silente.
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Logo, solução não resta ao feito senão sua extinção, conforme já bem 

pontuado pela jurisprudência pátria, mutatis mutandi:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR – NÃO CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO JUÍZO 

– ABANDONO CARACTERIZADO – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ocorrida a intimação do advogado, via DJE, e do autor, 

pessoalmente, para dar seguimento ao processo, sem o devido 

cumprimento da determinação do juízo, mostra-se correta a sentença de 

extinção, porquanto observada a regra do §1º do art. 485 do CPC”. (TJMT, 

Ap 7664520118110015, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges, j. 22.11.2018)

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.

Sem custas processuais.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Às providências. CUMPRA-SE.

Poxoréu MT, ____ de ____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62899 Nr: 1130-49.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 62899

Vistos.

 Compulsando-se os autos, observa-se que fora proferida sentença 

meritória, deferindo o benefício pleiteado pela parte autora.

Na sequência, a autarquia previdenciária interpôs apelação junto ao TRF 

da 1ª região, que deu provimento ao recurso para anular a sentença de 

mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, sem, contudo, 

suspender o benefício já deferido, desde que comprovado o requerimento 

administrativo no prazo de 30 (trinta) dias. Fixou-se, ainda, que no caso de 

eventual improcedência da ação não seria cabível a devolução dos 

valores já recebidos pela parte, face à natureza alimentar do benefício 

previdenciário.

Da referida decisão, o INSS interpôs recurso especial, pelo que a Egrégia 

Corte, dando provimento ao recurso, entendeu pelo cabimento da 

restituição das parcelas previdenciárias recebidas pelo segurado em 

decorrência da antecipação de tutela judicial posteriormente revogada.

 Face ao exposto, INTIME-SE a autarquia ré para que se manifeste, 

requerendo o que entender cabível no prazo de 15 (quinze) dias e, ainda, 

para que informe a situação do benefício em questão.

 E INTIME-SE a parte autora para que venha aos autos, requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do benefício 

de aposentadoria deferido e extinção do processo sem julgamento de 

mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Poxoréu/MT, 12 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60796 Nr: 493-35.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido de Vitto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Aparecido de Vitto 

Junior - OAB:4.838-A, JOEL BECKER - OAB:14071/O, Thâmis Vizzotto 

- OAB:9.712/MT

 (Código 60796)

 VISTO,

Defiro o pedido fl. 70 e, deste modo, suspendo o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias, cujo marco inicial é a data do protocolo da petição.

Transcorrido o prazo de sobrestamento, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo legal, promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67838 Nr: 1106-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código (67838)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural, ajuizada por Raimunda 

Santos de Almeida em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a execução judicial interposta nos 

autos foi totalmente adimplida, conforme a certidão de fl.128.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução judicial.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito judicial.

Havendo trânsito em julgado, PROCEDA-SE às baixas e anotações de 

estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77309 Nr: 2153-88.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA ALMEIDA DA SILVA, FLÁVIO ALVES 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 Processo nº 2153-88.2017.811.0014 (Código 77309)

VISTO,

 Considerando que a advogada nomeada, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB/MT 13.890, não se manifestou sobre sua nomeação, embora 

regularmente intimado para tanto, nomeio RUTH LORENA ARAÚJO VIEIRA - 

OAB/MT 24275/0, devendo esta ser intimada para, em cinco (05) dias, 

declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, arbitro, desde já, honorários advocatícios 

equivalentes a 03 (três) URH, conforme previsão da Tabela da OAB/MT, 

os quais deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

REGISTRA-SE que no caso de aceite, deverá a causídica dar 

prosseguimento ao feito, apresentando contrarrazões de apelação no 

prazo de 15 dias, a contar da juntada do termo de aceite, sob pena de 

destituição da função para qual foi nomeado.
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 Ação Penal nº 617-71.2019.811.0014 (Código 83484)

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

DENÚNCIA em desfavor de FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES e 

LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, vulgo “jessinho”, por, em tese, perpetrar 

as condutas descritas no artigo 157, §2°, inc. II, c/c art. 61, inc. II, alínea 

“h”, todos do Código Penal.

A denúncia narra que no dia 07/05/2019, por volta das 02h00min, na 

residência da vítima, localizada à Rua Ceará, s/n, bairro Centro, nesta 

urbe, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas e unidos 

para a prática criminosa, mediante violência física exercida com golpes 

contundentes de próprio punho, e grave ameaça exercida com emprego 

de arma branca (facão), subtraíram, para si ou para outrem, a quantia de 

R$300,00 (trezentos reais), em espécie, além de peças de vestuário, em 

prejuízo à vítima OTÍLIO XAVIER DA SILVA, idoso de 83 (oitenta e três) 

anos.

Conforme o MPE, a vítima encontrava-se em sua residência, quando foi 

surpreendida pelos denunciados, que invadiram o imóvel pelos fundos, 

renderam o idoso, o agrediram fisicamente, arrastaram-no até o quarto 

pessoal e, após vasculhar o aposento, localizaram e subtraíram os 

valores e os objetos mencionados e, após, evadiram-se do local.

A denúncia narrou, ainda, que durante as investigações, logrou-se 

descobrir a participação da denunciada FERNANDA no delito, a qual, após 

custodiada, foi reconhecida pessoalmente pela vítima na delegacia, e 

delatou a participação do denunciado LUIZ PAULO. E diante destes fatos, 

o MPE requereu a condenação dos denunciados FERNANDA GRACIELE 

RODRIGUES ALVES e LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, como incurso 

nas penas dos artigos 157, §2°, II c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, todos do CP.

Recebida a denúncia, os réus LUIZ PAULO e FERNANDA foram citados 

(fls. 137/137v), e ofereceram resposta à acusação, respectivamente, às 

fls. 140/141 e fls. 147/149, destacando-se que, em sua resposta, o 

acusado LUIZ PAULO não arguiu qualquer das teses previstas pelo artigo 

397 do CPP, apenas limitou-se a arrolar testemunha defensiva e requerer 

a oitiva das testemunhas previamente arroladas pela acusação.

Por outro lado, a acusada FERNANDA, em sua resposta, requereu, 

preliminarmente, a desclassificação do delito para furto, argumentando 

que a vítima não sofreu qualquer golpe com a arma branca teoricamente 

utilizada no delito e, no mérito, limitou-se a justificar que a suposta 

participação da denunciada nos fatos, se verdadeira, deu-se unicamente 

em razão de sua condição de dependente química contumaz, requerendo, 

a improcedência da ação e a revogação da prisão preventiva, com 

determinação de internação da denunciada em instituição para tratamento 

de dependentes químicos.

Procedeu-se à realização de audiência de instrução (fl. 172/175), 

oportunidade em que foi colhido o depoimento da vítima, das testemunhas 

FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA e LUIZ OTÁVIO LEMES VIEIRA, 

realizando-se, também, a oitiva dos réus. Ao final, deferiu-se a revogação 

da prisão preventiva da denunciada FERNANDA, mediante o estrito 

cumprimento de tratamento contra dependência química, mantendo-se a 

prisão do denunciado LUIZ PAULO.

Após, o MPE ofereceu memoriais escritos (fls. 180/183), postulando pela 

procedência da ação com a condenação integral dos denunciados, na 

forma postulada na exordial.

 Na sequência, respectivamente, às fls. 192/194, o denunciado LUIZ 

PAULO ofereceu suas alegações finais, ocasião em que postulou por sua 

absolvição, argumentando que as declarações da denunciada FERNANDA 

são indignas de credibilidade, bem como, ainda, alegando a ausência de 

provas capazes de embasar sua condenação, ao passo que FERNANDA, 

em seus memoriais (fls. 198/200), reiterou a preliminar de desclassificação 

suscitada e, no mérito, requereu sua absolvição, porquanto usuária de 

entorpecentes, pelo que vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

DENÚNCIA em desfavor de FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES e 

LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, vulgo “jessinho”, por, em tese, perpetrar 

as condutas descritas no artigo 157, §2°, inc. II, c/c art. 61, inc. II, alínea 

“h”, todos do Código Penal.

Antes de qualquer outra deliberação, imperioso destacar-se, quanto à 

preliminar de desclassificação suscitada pela denunciada FERNANDA 

GRACIELE RODRIGUES ALVES, que o tipo penal previsto pelo artigo 157 

do CP amolda-se ao caso analisado, não havendo que se falar em 

desclassificação da conduta imputada aos denunciados por ausência de 

lesões praticadas com o instrumento utilizado no crime.

Neste diapasão, ressalte-se que, em primeiro ponto, o Laudo Pericial 

210.1.02.2019.010951-01 (fls. 87/90), demonstra de forma cristalina que a 

vítima foi submetida a agressões físicas que lhe produziram lesões, as 

quais, consoante o parecer do perito, foram produzidas com instrumento 

contundente.

Inobstante, ressalto que o crime de roubo circunstanciado pela presença 

da hipótese do inc. II (concurso de agentes), não traz condicionante de 

existência de lesões na vítima. Ao contrário do crime de latrocínio, seja 

tentado ou consumado, em que há a necessidade de provocar-se lesões 

na vítima, o tipo penal do roubo, em sua forma simples ou 

circunstanciada/majorada, exige tão somente, por literalidade da lei, o 

emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que se verifica 

nos fatos analisados nestes autos.

Importante destacar-se, também, que a alegação da inimputabilidade da 

denunciada FERNANDA GRACIELE, em razão de ser usuária de 

substâncias entorpecentes, não merece qualquer amparo por parte do 

Juízo, uma vez que desprovida de qualquer elemento que possa 

demonstrar que, no momento dos fatos, sua capacidade cognitiva 

estivesse comprometida de forma que não tivesse consciência da ilicitude 

dos atos praticados. Neste sentido vejamos posicionamento do TJMT 

sobre ambas as questões:

(...) 2. A condição de usuário de droga, desacompanhada de provas de 

que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não 

autoriza o reconhecimento da sua inimputabilidade penal. 3. É descabido o 

pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, 

porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante utilizou de grave 

ameaça para assegurar a subtração do bem, restando comprovadas, 

portanto, a materialidade e a autoria delitiva, no decorrer da instrução 

processual. (...) (N.U 0001121-72.2014.8.11.0040, LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado 

no DJE 13/02/2019)

Desta forma, REJEITO integralmente a questão preliminar suscitada pela 

denunciada FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES, pelo que 

consigno que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas, ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo penal se 

fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto 

a receber um julgamento com resolução de mérito.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO AGRAVADO PRATICADO POR LUIZ 

PAULO ALVES DOS ANJOS E FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES

O artigo 157 do CP disciplina em seu caput ser crime “subtrair coisa móvel 

alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à 

impossibilidade de resistência”, culminando ao tipo a pena de reclusão 

variável entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos, aumentada de 1/3 à metade, se 

cometido em concurso de duas ou mais pessoas, conforme determinação 

do parágrafo segundo, inciso II do dispositivo legal mencionado.

No caso dos autos, especificamente, há, ainda, a incidência da situação 

agravante prevista no artigo 61, inc. II alínea “h” do CP, uma vez que o 

delito foi cometido contra pessoa idosa, que contava, à época dos fatos, 

83 (oitenta e três) anos de idade.

Conforme narrado pelo Parquet, no dia 07/05/2019, por volta das 

02h00min, na residência da vítima, localizada à Rua Ceará, s/n, bairro 

Centro, nesta urbe, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas 
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condutas e unidos para a prática criminosa, mediante violência física 

exercida com golpes contundentes de próprio punho, e grave ameaça 

exercida com emprego de arma branca (facão), subtraíram, para si ou 

para outrem, a quantia de R$300,00 (trezentos reais), em espécie, além de 

peças de vestuário, em prejuízo à vítima OTÍLIO XAVIER DA SILVA, idoso 

de 83 (oitenta e três) anos.

Conforme o MPE, a vítima encontrava-se em sua residência, quando foi 

surpreendida pelos denunciados, que invadiram o imóvel pelos fundos, 

renderam o idoso, o agrediram fisicamente, arrastaram-no até o quarto 

pessoal e, após vasculhar o aposento, localizaram e subtraíram os 

valores e os objetos mencionados e, após, evadiram-se do local, 

destacando-se que, somente descobriu-se o envolvimento do denunciado 

nos fatos após a prisão e delação pela denunciada FERNANDA GRACIELE 

RODRIGUES ALVES.

A materialidade delitiva, no caso analisado, encontra-se satisfeita, 

conforme se pode evidenciar pelo Boletim de Ocorrências nº 2019.137896 

(fls. 11/12), pelo termo de depoimento da denunciada FERNANDA perante 

à autor idade pol ic ial  ( f l .  28/29),  pelo Laudo Per ic ia l 

210.1.02.2019.010951-01 (fls. 87/90), além dos outros elementos de 

informação colhidos durante a investigação preliminar e das provas 

produzidas ao longo da instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva resta de igual maneira sobejamente 

comprovada, não apenas pela confissão da denunciada FERNANDA, que 

tanto perante à Autoridade Policial quanto em Juízo, confirmou, de forma 

espontânea e categórica, os fatos articulados pelo Parquet na inicial.

Vejamos que, ao prestar depoimento em Juízo, a denunciada FERNANDA 

relatou pormenorizadamente a sequência de fatos envolvendo o delito 

apurado neste feito, inclusive de maneira explícita declarou que “eu e meu 

irmão roubamos sim”, asseverando, em sequência, quando perguntada 

sobre o motivo que os levou a praticar o delito, que foi “insistência do meu 

irmão demais, foi na hora que o senhor saiu na porta lá para urinar, foi na 

hora que nós entramos”.

A denunciada, ainda confirmou, de forma detalhada, a sequência de fatos, 

descrevendo que “nós entramos na casa, ai ele pegou o senhor, pôs no 

chão e arrastava, empurrava, empurrava até o quarto com a faca (...) 

empurrava ele e falava ‘cadê o dinheiro?’, declarando, também, que 

mediante golpes produzidos com a parte plana do facão, o denunciado 

LUIZ PAULO produziu lesões na vítima.

A testemunha LUIZ OTÁVEIO LEMES VIEIRA, ouvido, declarou que 

recebeu informações acerca do roubo do qual foi vítima o idoso, e 

diligenciou para averiguar as informações recebidas, quando logrou 

encontrar a vítima com ferimentos contundentes, e lhe questionou o que 

ocorrera, obtendo por resposta que “a FERNANDA e outro cara me 

pegaram de madrugada, me bateram e me roubaram”.

 Também declarou que policiais deslocaram-se até a residência da 

denunciada Fernanda, que é conhecida por ser usuária de entorpecentes, 

com passagens pela polícia, e efetuaram sua prisão, interrogando-a após 

a audiência de custódia, quando, estando sóbria, confessou integralmente 

os fatos, inclusive relatando que o denunciado LUIZ PAULO pretendia 

matar o idoso, desistindo do intento mediante pedido da denunciada 

FERNANDA.

Ouvida em Juízo, a vítima apresentou versão que encontra-se em perfeita 

consonância com as informações declinadas pela denunciada FERNANDA 

em sua confissão, asseverando que “eles me pegaram, me bateram, 

rumaram arma na minha cabeça, me enforcaram, me levaram pra dentro 

do quarto né, e ai o dinheirinho que eu tinha tá ai (...) era trezentos reais 

que eu tinha lá pra ir no médico no outro dia”.

Imperioso ressaltar, nesta altura, que a palavra da vítima, em casos como 

o analisado, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada 

por depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e quando 

consonante com os demais elementos contidos nos autos. Neste sentido, 

é o posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado:

(...) 1. Nos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos 

clandestinamente, a palavra da vítima tem especial relevância para formar 

a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando corroborada pelos 

depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência respectiva; 

2. Para o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no 

art. 157, § 2º, I e II, do CP, é prescindível a apreensão ou perícia do 

artefato bélico, sendo suficiente a prova testemunhal, nela incluindo a 

palavra das vítimas, atestando que o roubo foi praticado em concurso de 

agentes e com emprego de arma de fogo. (...) (N.U 

0005957-68.2012.8.11.0037, AP 32933/2018, DES.RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, 

Publicado no DJE 19/12/2018)

Inegável, pois, à vista do arcabouço probatório produzido que, de fato, os 

denunciados FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES e LUIZ PAULO 

ALVES DOS ANJOS praticaram, conforme narrado na denúncia, a conduta 

tipificada pelos artigos 157, §2º, inc. II c/c art. 61, inc. II, alínea “h” do CP, 

fatos que se comprovam pela firme e valiosa palavra da vítima, além dos 

depoimentos prestados pelos investigadores de Polícia Civil devidamente 

compromissados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR os denunciados FERNANDA GRACIELE RODRIGUES 

ALVES e LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática das condutas descritas no artigo 157, §2º, inc. II c/c 

artigo 61, inc. II alínea “h”, ambos do Código Penal..

DOSIMETRIA

Desse modo, julgada procedente a pretensão acusatória, passo a dosar 

individualmente a pena de cada réu, em estrita observância aos artigos 68, 

caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM AGRAVANTES PRATICADO 

POR LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS

A pena prevista para o crime de roubo qualificado, conforme disposição 

do artigo 157 do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se a 

reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais 

pessoas, no percentual variável de 1/3 (um terço) até a metade da pena 

base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do 

parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado.

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo.

 O acusado possui maus antecedentes, pois, constato na sua folha de 

antecedentes que consta condenação criminal com transito em julgado há 

mais de 05 anos, nos termos da súmula 444 do STJ.

Nada a que se valorar negativamente em relação a conduta social e a 

personalidade do réu. O motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo. As consequências, por seu turno, 

devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez que causou 

excessivo temor à vítima, além de produzir-lhe lesões contundentes que 

estão devidamente demonstradas nos autos.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que o 

idoso em nada contribuiu para que o denunciado perpetrasse em seu 

desfavor ato ilícito semelhante; ao contrário, na data dos fatos 

encontrava-se em sua residência cuidando de seus afazeres diários.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a 

pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, noto que encontra-se presente uma 

circunstância agravante previstas pelo artigo 61, inciso II, alínea “h” do 

Código Penal, pois o denunciado, como já delineado anteriormente, 

perpetrou o delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, 

destacando-se, por outro lado, a ausência de qualquer circunstância 

atenuante.

Desta forma a pena provisória passa a ser de em 07 (sete) anos e 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na terceira fase, cumpre reconhecer a majorante descrita no artigo 157, 

§2º, inciso II do Código Penal, vez que o crime foi praticado mediante o 

concurso de duas ou mais pessoais. Ausente causa de diminuição de 

pena. Desta feita, a pena definitiva passa a ser de 09 (nove) anos, 08 

(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 46 (quarenta e seis) 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM AGRAVANTES PRATICADO 

POR FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES

A pena prevista para o crime de roubo qualificado, conforme disposição 

do artigo 157 do Código Penal é privativa de liberdade, variável de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 592 de 877



reprimenda, quando praticado o delito em concurso de duas ou mais 

pessoas, no percentual variável de 1/3 (um terço) até a metade da pena 

base aplicada ao caso em concreto, conforme disposto no inciso II, do 

parágrafo segundo do dispositivo legal mencionado.

Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo.

 Constato, dos autos, que a acusada não possui antecedentes criminais, 

assim como não há informações que permitam valorar de forma negativa 

sua conduta social e sua personalidade, ao passo que o motivo do delito é 

o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo. As consequências, por seu turno, 

devem ser sopesadas em desfavor da ré, uma vez que causou excessivo 

temor à vítima, além de produzir-lhe lesões contundentes que estão 

devidamente demonstradas nos autos.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que o 

idoso em nada contribuiu para que o denunciado perpetrasse em seu 

desfavor ato ilícito semelhante; ao contrário, na data dos fatos 

encontrava-se em sua residência cuidando de seus afazeres diários.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a 

pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, noto que encontra-se presente uma 

circunstância agravante previstas pelo artigo 61, inciso II, alínea “h” do 

Código Penal, pois o denunciado, como já delineado anteriormente, 

perpetrou o delito contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, estando, 

por outro lado, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, 

inc. III alínea “d” do CP, diante da confissão espontânea da denunciada.

Desta forma a pena provisória passa a ser de em 04 (quatro) anos e 03 

(seis) meses e 10 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, 

a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos 

até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime.

Na terceira fase, cumpre reconhecer a majorante descrita no artigo 157, 

§2º, inciso II do Código Penal, vez que o crime foi praticado mediante o 

concurso de duas ou mais pessoais. Ausente causa de diminuição de 

pena. Desta feita, a pena definitiva passa a ser de 05 (cinco) anos, 08 

(oito) meses e 13 (vinte) dias de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, a 

razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até 

a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

PENA DEFINITIVA

Pelo exposto, CONDENO o acusado LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS, 

devidamente qualificado nos autos, a cumprir pena privativa de liberdade 

de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 46 

(quarenta e seis) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

CONDENO a acusada FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES, 

devidamente qualificada nos autos, a cumprir pena privativa de liberdade 

de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e mais 

30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DA DETRAÇÃO

Compulsando os autos, há que se destacar, ainda, que o condenado LUIZ 

PAULO ALVES DOS ANJOS encontra-se custodiado cautelarmente desde 

22/05/2019, perfazendo um lapso temporal de 06 (seis) meses e 13 

(treze) dias desde sua prisão, restando pena a cumprir de 09 (nove) 

anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) 

dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e 

corrigidos até a data do pagamento.

Assim, considerando a quantidade de pena cumprida desde a prisão e a 

quantidade de pena imposta, o réu deverá cumprir a reprimenda em regime 

fechado (artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal c/c §2º, alínea “a” de 

mesmo artigo), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo de Execuções Penais.

Em relação à condenada FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES, 

ressalto que permaneceu custodiada de 07/05/2019 até 30/10/2019, 

perfazendo um lapso de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, 

restando pena a cumprir de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) 

dias de reclusão 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Assim, considerando a quantidade de pena cumprida desde a prisão e a 

quantidade de pena imposta, o réu deverá cumprir a reprimenda em regime 

fechado (artigo 33, §1º, alínea “b” do Código Penal c/c §2º, alínea “b” do 

mencionado artigo), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo de Execuções Penais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

 Ante o não preenchimento dos requisitos artigo 44 do Código Penal, deixo 

de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, destacando-se, outrossim, incabível no caso dos autos o instituto 

da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, 

em razão da pena aplicada.

Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, NEGO 

ao réu LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS o direito de recorrer em liberdade, 

pois resta ainda presente o periculum libertatis (art. 312 do CPP) 

consubstanciado, no caso em tela, na garantia da ordem pública, pois, 

como bem observado ao longo deste decisum o réu apresenta trajetória 

criminosa ao longo de sua vida, uma vez que detentor de maus 

antecedentes e, muito embora anteriormente condenado, voltou a delinquir, 

o que demonstra que a lei penal aplicada em seu desfavor em situação 

anterior não foi suficiente para coibir-lhe nova prática criminosa.

De se destacar, também, a gravidade concreta dos delitos praticados, uma 

vez que, como restou provado, o réu, em conluio para a prática criminosa, 

praticou crime marcado por violência física contra um idoso, que pouca 

resistência poderia oferecer, fato que demonstra o grau de periculosidade 

do condenado, o qual, após o cometimento do crime, abandonou a vítima 

ferida e à própria sorte.

Note-se, também, que a liberdade do condenado ainda representa risco à 

aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, o réu evadiu-se do 

local, sendo certo que somente respondeu neste processo por seus atos, 

em razão da ação eficiente da Policia Judiciária Civil desta Comarca, que 

logrou descobrir a autoria do delito e efetuar a prisão em flagrante do 

apenado.

Portanto, as circunstâncias do fato em si, a pena e o REGIME PRISIONAL 

INICIAL FECHADO a que o condenado será submetido são suficientes para 

NEGAR ao réu LUIZ PAULO ALVES DOS ANJOS o direito de recorrer em 

liberdade.

Por seu turno, quanto à ré FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES, 

concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, porquanto ausentes 

quaisquer circunstâncias capazes de ensejar sua custódia cautelar.

Por fim, CONDENO os réus ao pagamento de custas processuais e 

honorários. CONDENO-OS, também, ao pagamento de indenização à 

vítima, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:

1. Expeça-se guia de execução penal, acompanhada das peças 

necessárias, formando o respectivo executivo;

 2. Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, III, da 

Constituição Federal;

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal para fins de registro;

4. Proceda-se aos recolhimentos das multas, conforme o artigo 51 do CP e 

686 do Código de Processo Penal.

5. Oficie-se à Autoridade Policial competente, autorizando incineração da 

droga apreendidas, nos termos do artigo 72 e 32, §1º, da Lei 11.343/2006.

Ciência ao Ministério Público, à Defesa, e aos réus para, querendo, 

manifestar o direito de recorrer, devendo serem desde logo advertidos 

sobre os prazos respectivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 286-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JYM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdFFdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para promover regular 

andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 1295-67.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagno Carvalho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT, Osmar Schneider - OAB:/MT 5.238, 

Paulo Fernando Schneider - OAB:/MT 2152

 Certifico queprocedo a intimação da parte autora, para retirar em cartório 

a carta de sentença requerida nos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciáriio

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 1295-67.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagno Carvalho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT, Osmar Schneider - OAB:/MT 5.238, 

Paulo Fernando Schneider - OAB:/MT 2152

 Certifico que em cumprimento ao despacho retro, procedo a intimação da 

parte equerida para em 15(quinze) dias manifestar-se nos presentes 

autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciáriio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75877 Nr: 1448-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no ´prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Per6eira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72441 Nr: 1847-56.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito, haja vista a certidão derradeira

Salustioano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 1009-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro 

Vilela, Manoel Messias Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B, Antônio Gonçalves de Miranda Neto - OAB:MT 14576

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA POXORÉU

Código 67642

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, 

ajuizada por Thiago Souza Borges em face de Espólio de Lucas Ribeiro 

Vilela, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente informou à fl.110 que foi firmado um acordo 

extrajudicial, requerendo a homologação e o fim ao litigio em face do 

Espólio de Lucas Ribeiro Vilela.

A parte requerida foi devidamente intimada e ficou ciente de todo teor do 

mandado (fl. 113).E o relatório. Decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários conforme avençado no termo de acordo.

INTIMEM-SE. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas anotações de estilo. Às Providências. Cumpra-se.

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64738 Nr: 1090-33.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Certifico que considerando que a parte ré manifestpou desejo de recorrer 

da r. sentença, procedo a intimação da parte ré via advogado para no 

prazo legal apresentar as razões recursais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1945-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64539 Nr: 945-74.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Leondina Moro - 

OAB:16569, Rodrigo Ribeiro Araujo - OAB:13984-B, Tatiani Pinto de 

Lara - OAB:19.497/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar-se 

sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64056 Nr: 603-63.2014.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves Perrot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 Certifico que procedo a intimação do denunciado via advogado para no 

prazo legal apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 1435-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Autolatina S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Meira Cunha - 

OAB:SP/ 268.533

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito, haja vista a certidão derradeira

Salustioano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 75-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaildes Pereira de Miranda, Adjair Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/O, Marianna Ramos de Oliveira - OAB:23.546/0 OAB/MT, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Leandro Wanzeller Guedes

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62899 Nr: 1130-49.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 68 procedo a intimação 

da parte autora para em 15 dias requerer o que entender de direito

Salustiano Cândido Per6eira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-96.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-96.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ADILSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-66.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-66.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:REINALDO BISPO 

DE ARAUJO FILHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

BISPO DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 06/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-51.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DO VALLE BARBOSA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000214-51.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 

DO VALLE BARBOSA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 14:30 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-36.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO VALLE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO OAB - MT14851/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-36.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA DO VALLE BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 06/04/2020 Hora: 15:00 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-30.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PATRICKY SALES SOUSA (REQUERENTE)

MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000250-30.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Requerente para fornecer o endereço atualizado da Requerida 

Decolar.com, tendo em vista a devolução da correspondência retro 

(mudou-se). POXORÉO, 30 de janeiro de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 4/2020-CNPar

O Doutor Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n°497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, 

que recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 CONSIDERANDO que o servidor José Alberto Della Mea Junior, matrícula 

32663, Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário Substituto, 

estará afastado de suas funções por motivo férias no período de 

29/01/2020 à 12/02/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Adriana Calheiros Moretti, matrícula n. 24560, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta na Primeira Vara Cível e Criminal desta Comarca, no período de 

29/01/2020 à 12/02/2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 29 de j aneiro de 20 20.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-73.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR NOIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. 1000060-73.2020.8.11.0033. AUTOR(A): ALDEMIR NOIA 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

DECISÃO Visto. Cuida-se de Ação de Concessão de Beneficio 

Previdenciário, ajuizada por ALDEMIR NOIA DA SILVA, em face de 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Narra da inicial que o autor é 

segurado da previdência social, sendo que desde o ano 2017 começou a 

sofrer transtornos psiquiátricos, tendo sido diagnosticado com 

esquizofrenia, CID F: 20.8. Assevera que mesmo estando incapacitado 

para o trabalho, teve o pedido de auxilio doença indeferido 

administrativamente. Postula, em sede de tutela de urgência pela 

concessão do beneficio de auxílio-doença. A inicial esta instruída com 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do defiro Código de Processo Civil. O pedido de 

concessão da tutela de urgência, no sentido de que seja concedido auxilio 

doença deve ser deferido, senão vejamos. Com relação ao pleito de 

concessão da medida deduzido pela parte autora, não é initio litis demais 

deixar registrado que, com a entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil de 2015, em 18 de março do ano mesmo ano, os requisitos 

para sua concessão estão estabelecidos no art. 300 e seus parágrafos 

da seguinte forma: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1.º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. §2.º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A tutela antecipada, 

prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil 

do processo. No presente caso, a documentação carreada aos autos 

forma a verossimilhança do direito vindicado. Destarte, a requerente 

demonstra, pelos documentos que instruíram a exordial, sua condição de 

segurado do INSS. A incapacidade laborativa, por sua vez, resta 

demonstrada, ao menos de forma superficial, pelo laudo médico, que 

confirma a incapacidade laboral do autor, senão vejamos: “Atesto para os 

devidos fins, que o Sr. Aldemir Noia da Silva, encontra-se com quadro de 

surto psicótico, com presença de delírios persecutório, alucinações 

visuais e auditivas, tendo apresentado crises anteriores, com uso de 

medicação, sendo que o paciente apresenta agressividade, 

comportamento bizarro, pensamentos negativos. Paciente impossibilitado 

para o trabalho por tempo indeterminado, com CID: F 20.8, com 
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necessidade de tratamento continuo” (Id. 28347933 - Pág. 3). Sob essa 

ótica, analisando os autos, verifico a presença de elementos suficientes 

capazes de convencer-me acerca da concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela quanto a Aposentadoria de Invalidez pleiteada, já que 

presentes os requisitos necessários. A incapacidade laborativa, por sua 

vez, resta demonstrada, ao menos de forma superficial, pelo laudo 

médico. De fato, os documentos que instruíram a exordial comprovam que 

o autor encontra-se, atualmente, impossibilitado de realizar as atividades 

laborativas diárias que antes exercia, conforme relatam o atestado médico 

e exames clínicos que instruíram o pedido. Assim, para fins de concessão 

do auxilio doença, fica comprovada a incapacidade laborativa da parte 

requerente – esquizofrenia – CID: F. 20.8. De outro lado, mostra-se 

necessária um laudo médico indicando o grau de gravidade da doença que 

o acomete, para, só então, dizer se é incapacidade definitiva para o labor 

capaz de concessão da aposentadoria por invalidez, ou se pode ser 

controlada através do uso de medicamentos, o que apenas a prova 

pericial poderá elucidar. Neste sentido, os seguintes arestos ora 

compilados que segue com destaques: “PREVIDENCIÁRIO. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE. RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMETO E JULGAMENTO DO 

FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 

sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que a exigência de 

prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que 

se busca a concessão de benefício previdenciário - ressalvadas as 

hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de 

benefício anteriormente concedido - não importa em violação ao disposto 

no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Consoante 

definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do 

feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de 

mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à 

pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens 

"a" e "b", ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática 

definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 2. No caso 

dos autos, caracterizado o interesse de agir da parte autora em face do 

INSS, tendo em vista tratar-se de restabelecimento/manutenção de 

auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, 

concedido na esfera administrativa. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por 

invalidez) para atividade laboral. 4. Tendo em vista que o processo não se 

encontra devidamente instruído, inaplicável o procedimento previsto no art. 

1.013, §3º, do CPC, pois a causa não está madura para julgamento. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos 

ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.A 

Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação”. (AC 

00534747020174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE 

ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:02/04/2018) No 

mais, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

caracteriza-se pelo fato de corresponder à verba de caráter alimentar, 

incluindo direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, dentre eles 

o direito à saúde e à preservação da vida. O fato do requerente 

encontrar-se provisoriamente impossibilitado para o trabalho pressupõe a 

urgência da medida, diante do risco de detrimento do mais importante dos 

bens jurídicos, o qual acaba por mitigar a relevância da questão acerca da 

irreversibilidade da medida antecipatória. Ante o exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada, em razão do demonstrado quadro patológico da 

parte autora, bem como o aspecto de que o benefício pleiteado 

direciona-se a sua própria sobrevivência, encontrando guarida no 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estampado no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Logo, determino que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor 

o beneficio de auxilio doença, devido desde o requerimento administrativo. 

Na sequência, visando a celeridade processual, determino a produção da 

prova pericial, para tal mister, nomeio o medico perito atuante nesta 

Comarca a ser certificado pela Secretaria, que deverá apresentar o laudo, 

em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento do artigo 

473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo pericial 

deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o 

desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem 

valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de 

terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a título de honorários 

periciais, em obediência ao quanto disposto no item 3 da Tabela de 

Honorários Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, preenchendo o 

formulário de quesitos unificados (anexo I), conforme Recomendação 

Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos quesitos 

apresentados pelo INSS e pelo autor. A fim de facilitar a realização dos 

trabalhos periciais, cópia dos laudos e exames médicos que 

acompanharam o pedido inicial deverão ser encaminhados ao douto 

profissional. Logo, proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão. Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004). Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico perito. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por 

remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos nos 

respectivos prazos legais. Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, 

especifico novamente as informações abaixo, necessárias à implantação 

do benefício. I - Nome do segurado: ALDEMIR NOIA DA SILVA II- Benefício 

concedido: AUXILIO DOENÇA III – NIT: 160.92028.70-1 IV - Numero do 

benefício: 630.462.045-8 V - Renda mensal atual: 91% do 

salário-de-benefício do Requerente (caso não inferior ao mínimo nacional) 

VI - Data de início do benefício: 24/11/2019 VII - renda mensal inicial: 91% 

do salário-de-benefício do(a) autor(a) Encaminhe-se também os 

documentos indicados no art. 387 da CNGC, in verbis: “Na expedição de 

ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao 

INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira 

de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar 

de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que 

identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local 

de nascimento).” Cite-se a parte requerida para responder aos termos da 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta implicará na decretação de sua 

revelia. Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89370 Nr: 2140-61.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MASSATO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA INOMATA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Intime-se o embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1855-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE OLIVEIRA METALURGICA, 

APARECIDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, diante da informação 

de f. 110, em 5 (cinco) dias, e, após, voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 413 Nr: 46-49.1996.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Visto,

Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Havendo manifestação, conclusos.

Considerando o teor do v. acórdão de fl. 188/195, proceda-se a baixa de 

eventuais penhoras levadas à efeito nos autos. Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Vistos.

Aduzem os executados, por meio da petição de fls. 570/571, a 

necessidade de suspensão do processo ante a concessão de tutela 

antecipada nos autos Cód. 88961, determinando-se a inclusão do débito 

integral dos requerentes, orçado no valor aproximado de R$ 8.545.667,76 

(oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e 

sete reais e setenta e seis centavos), no programa para composição de 

dívidas rurais junto ao BNDS, suspendendo-se, em consequência, as 

respectivas ações de cobrança, monitória e/ou execução que porventura 

estejam vinculadas ao aludido débito.

Postulam, subsidiariamente, a realização de nova avaliação dos bens 

penhorados nos autos, nos termos do art. 873 do CPC.

Pois bem.

Em que pese tenha sido trazido aos autos o andamento processual da 

ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada que 

concedeu a suspensão de ações em cobrança em face dos executados, 

não há qualquer documento que demonstre estar a dívida em execução 

nos presentes autos incluída no montante objeto daquela demanda (Cód. 

88961).

Sendo assim DETERMINO a INTIMAÇÃO dos executados para que 

comprovem documentalmente nos autos, em 15 (quinze) dias, estar o 

montante cobrado na presente execução incluído no objeto da ação 

1966-52.2019.811.0033, Cód. 88961.

Inobstante, INTIME-SE o exequente para manifestar-se acerca do pedido 

de suspensão processual formulado às fls. 570/571 no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-24.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RALLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-75.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão do 

Sr. Oficial de Justiça no prazo estipulado pela Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-46.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010688-46.2013.811.0033 REQUERENTE: HENRIQUE 

HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO REQUERIDO: TV VERDE CAMPOS 

LTDA – EPP DESPACHO Visto. Cuida-se de pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica formulada por Herique Hoffmann Monteiro de 

Castro, visando a inclusão no polo passivo da demanda da sócia Julieta 

Benedita dos Santos. Em observância do disposto no art.133 e seguintes 

do Código de Processo Civil, determino o desentranhamento da petição do 

Id. 18859333, e sua autuação como incidente em apenso. Após, citem-se 

os sócios da empresa para se manifestar e requerer as provas cabíveis, 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 135). Por sim, suspendo o 

presente feito, nos termos do art. 134, §3º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 7 de 

janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogado(s) da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-11.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ALIZETE DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000629-11.2019.8.11.0033 AUTOR: DIRCE ALIZETE DE 

LIMA OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E 

OUTRO DECISÃO Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por 

Dirce Alizete de Lima Oliveira, em face do Município de São José do Rio 

Claro, a fim de que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, 

proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa, a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovada em 

concurso público para o cargo de Servente em data de 06.09.1991 e 

aposentada na data de 25.11.2013. Aduz a autora que faz jus à diferença 

de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 1994, em 

razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, diante de 

erro no cálculo quanto à conversão. É importante destacar que as regras 

de conversão da moeda para o Real, dadas pela Lei Federal 8.880/1994, 

mantiveram reflexos mesmo posterior a sua implementação, uma vez que, 

quando da conversão os vencimentos mantiveram-se no mesmo padrão, 

portanto, se houve equivoco na aplicação dos cálculos à época do fato, 

os vencimentos posteriores estarão igualmente contaminados. Nesse 

contexto, faz-se necessário a realização de prova pericial fim de verificar 

se o município requerido observou as diretrizes dadas pela Lei n. 

8.880/1994, quando da conversão da moeda para o Real, bem como 

eventual perda remuneratória decorrente da conversão. Registra-se que é 

firme o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de produção de 

prova pericial nos Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas 

ações que versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para 

que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado 

apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de PERÍCIA 

técnica contábil não influi na fixação da COMPETÊNCIA do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido 

formulado no IRDR n. 85560/2016, a COMPETÊNCIA para o processo e o 

julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública”. 

(TJMT, N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 

laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 
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trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-55.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE OAB - MT18858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo estipulado 

pela Lei.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-50.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000953-50.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-34.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BRAZ DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000967-34.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000949-13.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000949-13.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-70.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO VALE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000984-70.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-80.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001048-80.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000985-55.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENE INA PRUNZEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000985-55.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 
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3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-43.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000947-43.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000951-80.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVALDO DE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000951-80.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001026-22.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AIR QUEIROZ CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001026-22.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: para querendo, apresentar a 

impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-97.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000633-97.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

designação da pericia médica agendada para o dia 11 de abril de 2020, às 

10h00min, no Pronto Atendimento do município de Santa Cruz do Xingu-MT. 

Vila Rica/MT, 30 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47179 Nr: 1126-67.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIMISSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIMISSON PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

04129522116, Rg: 2301379-6, Filiação: Fátima Elielza Pereira da Silva, data 

de nascimento: 21/02/1992, brasileiro(a), natural de Santana do 

Araguia-PA, casado(a), soldador, Telefone (66) 98422-4485. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINITÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE DEIMISSON PEREIRA DA SILVA 

PARA APURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 129, § 1º, 

INCISO I DO CÓDIGO PENAL. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS, QUE NO 

DIA 17/06/2014, POR VOLTA DAS 21:00 HORAS, NA RUA 13, BAIRRO: 

SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO 

DEIMISSON PEREIRA DA SILVA OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DE 

GERMANILSON LOPES DA SILVA CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS 

DE NATUREZA GRAVE, CONSISTENTE NA INCAPACIDADE PARA AS 

OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS. OCORRE QUE, EM 

DADO MOMENTO O ACUSADO SE APONDEROU DE UMA ENXADA E 

DESFERIU ALGUNS GOLPES NA VÍTIMA, PROVOCANDO UMA FRATURA 

NO OSSO ULNAR DIREITO E ARCO COSTAL (NONA COSTELA) 

ESQUERDA, ALÉM DE LESÕES CORTO CONTUSAS E ESCORIAÇÃO NAS 

COSTAS DA VÍTIMA, CONFORME EXAME DE CORPO DE DELITO 

ACOSTADO NOS AUTOS. OUTROSSIM, REALIZADO O EXAME 

COMPLEMENTAR, RESTOU APURADO QUE A VÍTIMA FICOU 

INCAPACITADA PARA EXERCER SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR 

MAIS DE TRINTA DIAS.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público em desfavor de Deimisson Pereira da Silva para apuração dos 

crimes previstos no art. 129, §1°, inciso I do Código Penal.Analisados os 

elementos informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris. 

Assim, RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito sumário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação do denunciado para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 

do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial 

deverá indagar ao acusado se possui advogado constituído ou condições 

para contratar um. Caso o acusado declare não possuir condições para 

constituir advogado, voltem os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo.No mais, advirto ao acusado que, caso se mude de 

endereço sem prévia comunicação a este juízo, será aplicável a norma 

insculpida no Código de Processo Penal em seu artigo 367, devendo 

prosseguir o feito sem a presença do réu.II. Defiro o pedido de juntada das 

folhas e certidões de antecedentes criminais em nome do acusado, 

conforme requerido pelo MP.III. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor do réu, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.IV. Ademais, o Ministério Público requereu o reconhecimento da 

incidência da prescrição do fato, referente ao delito previsto no art. 129, 

§1°, inciso IV do Código Penal.Depois de acurada análise dos autos, 

vislumbro assistir razão ao Parquet, vez que a pretensão executória de 

fato foi fulminada pela prescrição, eis que prescrição da pena dar-se-á em 

04 (quatro) anos, a contar do último marco interruptivo do prazo.O fato 

ocorreu em 17.06.2014, não possuindo nenhum marco interruptivo 

posterior ao acontecimento.Isso posto, declaro extinta a punibilidade das 

acusadas Renata da Silva Carvalho, Marielly Maciel da Silva e Elienilde 

Pereira da Silva, devidamente qualificado, ante a prescrição da pretensão 

executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 23 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 1139-32.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR CARDOSO DOS SANTOS, Cpf: 

98366432220, Rg: 653.517/2ª Via, Filiação: Henriqueta Rita de Jesus 

Santos e José Cardoso dos Santos, data de nascimento: 07/12/1974, 

brasileiro(a), natural de Colméia-TO, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

(63) 9255-6045. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL INSTAURADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DE ODAIR CARDOSO DOS SANTOS 

PARA APURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 306, C/C 

ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI ORDINÁRIA FEDERAL DE Nº 

9.503/1997. CONSTA DOS PRESENTES AUTOS QUE NO DIA 03/08/2015, 

POR VOLTA DE 22:00 HORAS, NA RUA B, BAIRRO: VILA NOVA, NESTA 

CIDADE E COMARCA DE VILA RICA-MT, O DENUNCIADO ODAIR 

CARDOSO DOS SANTOS CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM 

CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE 

ÁLCCOL. SEGUNDO SE APUROU, UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, 

ENCONTRAVA-SE EM RONDAS QUANDO SE DEPAROU COM O 

DENUNCIADO CONDUZINDO A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ, PLACA 

OBM 9433. QUANDO DA ABORDAGEM, CONSTATOU-SE QUE O 

DENUNCIADO HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, CONFORME 

CONFISSÃO DE FLS. 10/IP E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FLS. 05. 

DURANTE SEU INTERROGATÓRIO DIANTE DA AUTORIDADE POLICIAL, O 

DENUNCIADO AINDA CONFESSOU NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL 

DE HABITAÇÃO.

Despacho: Autos – cód. nº 50688Vistos.RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando ao acusado Odair Cardoso dos Santos, como incurso 

no artigo nela mencionado, vez que o mesmo preenche todos os requisitos 

do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhumas das hipóteses do art. 

395, do CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni 

juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396-A do 

CPP, determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessário. Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. DEFIRO 

a juntada de certidões criminais em nome do denunciado provenientes do 

Instituto Nacional de Identificação e Institutos de Criminalísticas dos 

Estados de Mato Grosso e Tocantins, bem como do Cartório Distribuidor 

desta Comarca.Cumpra-se o contido no provimento n° 19/2012- CGJ. 

Expeça-se o necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Às 

providências.Vila Rica - MT, 08 de outubro de 2015.Ivan Lucio 

AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 23 de janeiro de 2020

Raira Dias Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 840-60.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URUPIANGA AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO COSTA MENDES - 

OAB:125.594, MÁRIO ALVES RIBEIRO - OAB:7.666/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte exequente para se manifestar nos autos requerendo o 

que entender de direito.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-18.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000018-18.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

ELAINE BORGES DA CRUZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, promovida por 

ELAINE BORGES DA CRUZ, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Em 

síntese, a parte Autora alega que a empresa requerida emitiu duas faturas 

extraordinárias para cobrança de consumo a recuperar, não faturado na 

UC 2151527, entre os meses de junho/2016 a maio/2019, sendo uma no 

valor de R$ 669,60 (parcelamento de débito 1/2) e outra no valor de R$ 
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7.496,00 (parcelamento de débito 2/2), ambas com vencimento em 

30/9/2019. Sustenta, em resumo, que: a) a inspeção se deu de forma 

unilateral, ou seja, não se deu na presença da requerente; b) NÃO foi 

realizada perícia técnica no medidor de energia elétrica, e se foi, não foi a 

requerente intimada da data da realização (para que pudesse 

acompanhar); c) não ficou provada a culpa ou dolo da requerente; d) a 

importância cobrada foi encontrada de forma presumida e unilateral; e) 

não obstante discussão no âmbito administrativo houve o protesto e a 

inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA e afins), como meio de coerção para o adimplemento do 

débito apontado. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar que a parte requerida suspenda/cancele/exclua o 

protesto, bem como as negativações junto aos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA e afins), relativa às faturas extraordinárias com 

vencimento em 30/9/2019, nos valores de R$ 669,60 e R$ 7.496,00, até o 

julgamento final da demanda, sob pena de multa diária. É o relatório. 

Fundamento e Decido. De proêmio, anoto que, a petição inicial deve 

preencher todos os requisitos declinados no art. 319, do CPC, inclusive, 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – 

CPC, art. 320 -, caso contrário, o juiz deverá determinar que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado – art. 321 do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso que se descortina, verifica-se 

que a exordial atendeu aos requisitos e pressupostos exigidos pela 

legislação processual civil suso indicada, bem como o disposto no artigo 

328, §§ 3° e 4° da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – Foro Judicial - (C.N.G.C), incluído pelo Provimento nº 

08/11-CGJ, razão pela qual RECEBO a inicial em todos os seus termos. Na 

forma da Lei 1.060/50 e do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, 

DEFIRO, em caráter provisório, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, ciente a parte autora de que pagará até o décuplo do valor, caso 

seja demonstrada situação econômica capaz de arcar com as custas do 

processo e com os honorários de advogado sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família. Pois bem. Passo à análise da antecipação da 

tutela pleiteada. O art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que 

presente prova inequívoca capaz de convencer o Juízo da 

verossimilhança das alegações, somada, ao menos, a um dos requisitos 

alternativos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento de que a parte é titular do 

direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de 

demonstrar “prima facie” a probabilidade do direito invocado. Fixada essa 

premissa processual, observa-se que as alegações existentes na exordial 

detém certa plausibilidade, vez que as faturas extraordinárias emitidas 

pela Requerida (id 27918717), no valor de R$ 669,60 (parcelamento de 

débito 1/2) e de R$ 7.496,00 (parcelamento de débito 2/2), ambas com 

vencimento em 30/9/2019, são referentes à recuperação de consumo por 

irregularidade constatada unilateralmente no aparelho medidor, 

corroborando as alegações iniciais e afirmando o fumus boni iuris. A 

respeito do assunto, foi firmada a seguinte tese no julgamento do o 

Recurso Especial n. 1412435/MT, vinculado ao TEMA 699: “Na hipótese de 

débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante 

prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Nesse sentido, seguem 

jurisprudências pátrias: COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. AMEAÇA 

DE INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A legislação pátria veda a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em razão de inadimplemento de faturas vencidas há mais 

de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 172, § 2º, da Resolução 

Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, expedida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2. O colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido ao 

regime de recursos repetitivos, cuja inteligência é agasalhada por esta 

egrégia Corte, fixou que o corte de energia pressupõe o inadimplemento 

de conta atual, sendo inviável a suspensão do fornecimento em razão de 

débitos antigos, como na espécie, onde a fatura objeto da demanda 

contempla dívida vencida e não paga há mais de 90 (noventa) dias. 3. O 

agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver 

sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não 

apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou 

justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de 

Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. TJ-GO - Agravo de Instrumento (CPC) AI 

02850564220198090000 (TJ-GO). Data de publicação: 30/08/2019. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA 

– COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de 

ENERGIA elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do 

medidor de consumo de ENERGIA elétrica pela consumidora. Não 

constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o DÉBITO 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de ENERGIA 

por dívida PRETÉRITA de recuperação de consumo não faturado, 

decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que 

tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28.207/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (N.U 

0026397-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019). Já o provável 

perigo em face do dano ao possível direito, decorre do tempo exigido para 

o desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, tal quesito 

está presente diante da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de 

ordem patrimonial e moral mediante restrições ao seu crédito motivadas 

por uma cobrança, a princípio, ilegítima, até que o seu direito seja 

analisado em caráter definitivo nesse processo. Quanto ao § 3º do art. 

300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da 

medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as 

partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência, com 

a revogação da liminar e imediata comunicação ao Cartório de Registros 

competente, a fim de que restabeleça os efeitos do protesto, tornando 

público os débitos ora discutidos. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência pretendida, o que faço com fulcro no art. 300, caput do CPC, 

para DETERMINAR a expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral 

da Comarca de Alto Garças/MT, para que promova a SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO do título descrito na exordial, sobretudo a sua 

publicidade ou divulgação, até o final julgamento da lide ou outro momento 

processual oportuno. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Por ser possível a realização do ato conciliatório a 

qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

estimular a solução consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de 

conciliação, a qual será realizada no dia 18 de MARÇO de 2020, às 08h00, 

no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do 

CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). 

Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). Havendo 

manifestação de desinteresse na autocomposição por ambas as partes, 

providencie-se, independentemente de nova conclusão, o 

CANCELAMENTO da audiência, advertindo-se à parte requerida, que o 

prazo para contestação contará a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, nos termos dos artigos 334, §4º, inciso I e 

335, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, CPC). Sendo exitosa a audiência de conciliação/mediação 
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restar exitosa, TORNEM-ME os autos conclusos para homologação. Não 

havendo conciliação, o requerido deverá apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, inciso I, CPC). Consigne-se que a 

falta de contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). 

Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, INTIME-SE 

a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo 

os litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição de 

decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) A 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o 

conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio da promoção da 

autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou não interesse 

na designação de audiência de conciliação ou mediação (art. 139, inciso 

V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de alcance 

concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Na 

sequência, TORNEM conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13903 Nr: 1063-26.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Rocha Favretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Homologação

Vistos.

Tendo em vista a concordância expressa da parte impugnada/exequente 

(fls. 161), HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados às fls. 

154, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes dispostas Resolução 

Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual instituiu o 

sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio 

oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e 

RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Sobre a RPV ou precatório expedido, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1.

 Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 30 de setembro de 2019.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43829 Nr: 1051-02.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

386, inciso III, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia para absolver o acusado LUCIANO 

RODRIGUES DA SILVA da prática do delito previsto no art. 147 do Código 

Penal. Considerando que o douto advogado, Dr. Anderson Oliveira de 

Souza, OAB/MT 8.322, foi nomeado para patrocinar a defesa do réu 

nestes autos, consoante a Tabela de Honorários da OAB/MT, Tabela XIX, 

item 6.1, arbitro honorários advocatícios no importe de 09 (nove) URH, 

devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão.Publique-se. 

Intimem-se.Procedam às comunicações de praxe.Com o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 1572-15.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CASSOL, MECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHNER RODRIGUES ESMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13.244-A-MT

 IMPULSIONO os autos à parte requerida, para que se manifeste sobre a 

não localização da testemunha Joyner Mylles Rodrigues Esmério, 

conforem missiva de REF. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33175 Nr: 1575-04.2013.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ANA CLARA LTDA, Wanderlei 

de Jesus Fontoura, CARLOS VIEIRA DA FONSECA, TANIA MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio de Oliveira Souza Filho - 

OAB:15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre a 

contestação/reconvenção de fls. 181 e seguintes.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-31.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY AUGUSTA NOGUEIRA DE MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 20 

de fevereiro de 2020 às 14h:00min. Alto Garças, 30 de janeiro de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-31.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY AUGUSTA NOGUEIRA DE MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 20 

de fevereiro de 2020 às 14h:00min. Alto Garças, 30 de janeiro de 2020. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000298-46.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA BRAUN (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI REGINALDO OAB - RS50804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI TRAMM (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000298-46.2019.8.11.0092 NELCI MARIA BRAUN - CPF: 214.937.230-49 

(LITISCONSORTE) ARI TRAMM - CPF: 275.114.050-53 (LITISCONSORTE) C 

E R T I D Ã O CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça e Avaliador, 

abaixo assinado, que em cumprimento à Carta Precatória de Intimação da 

Penhora, extraída dos Autos de nº 1000298-46.2019.8.11.0092, deste 

Juízo, oriunda do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa 

Rosa/RS, no dia 23/01/20, efetuei diligencia ao endereço descrito e, lá 

estando, em contato com a senhora Lúcia, funcionaria do réu, que cuida 

da casa, a mesma informou que o Réu: ARI TRAMM está trabalhando no 

norte do estado, no período de colheita, não havendo data certa para 

retornar. Pelos motivos expostos, interrompi as diligências, DEIXEI de 

PROCEDER a INTIMAÇÃO do réu, acima mencionado, por todo o conteúdo 

da presente e devolvo a precatória em cartório para os devidos fins, 

ficando desde já, no aguardo de novas determinações. O REFERIDO É 

VERDADE. Alto Taquari/MT, 29 de janeiro de 2020. ELVES GARCIA DA 

SILVA OFICIAL DE JUSTIÇA/AVALIADOR MATRÍCULA 25637 SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16939 Nr: 96-72.2008.811.0092

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Valerio Schmitt, Venice Terezinha Walker Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Vara Única de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Martieli Dresch - OAB:80.928, 

Ronie Beloti Gonçalves - OAB:21840/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para intimar a parte requerente acerca da 

R. Decisão de fl. 92, cujos termos seguem abaixo: "SENTENÇA (10200). 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos. Aduziu a parte embargante que houve 

contradição/omissão no que diz respeito a não apreciação do pleito de 

justiça gratuita realizado pela parte autora, bem como do pleito de 

expedição de formal de partilha. Pede a correção dos vícios apontados e a 

reforma das decisões.

É o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos lançados 

pela parte embargante, entendo que as decisões exaradas não possuem 

qualquer omissão ou contradição. Pois nas fls.85, foi deferido aos autores 

os benefícios da justiça gratuita, bem como o formal de partilha já foi 

devidamente expedido, conforme comprova cópia deste juntado às fls.86, 

bastando apenas a retirada deste pelos autores. ANTE O EXPOSTO, 

conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, mantendo-se 

inalteradas as decisões. Intimem-se. Após, ao arquivo definitivo. Alto 

Taquari/MT, 29 de novembro de 2019. Fabio Alves Cardoso - Juiz de 

Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18115 Nr: 41-87.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arruda Alvim - OAB:12.363, 

Dayane Sousa Goes - OAB:13087-A, Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685/SP, José Manoel de Arruda Alvim Netto - OAB:SP - 

12.363, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 Devolva-se os autos à secretaria para realização de carga ao advogado.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47368 Nr: 844-21.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Milton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147

 Processo nº: 844-21.2014.811.0084.

Código: 47368.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 605 de 877



Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020 ás 13h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

Requisite-se eventuais testemunhas Policiais.

EXPEÇA-SE carta precatória, com a finalidade de proceder à oitiva dde 

testemunhas residentes fora desta Comarca, consignando o prazo de 

sessenta (60) dias para cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes 

acerca da remessa da deprecada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 24 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49776 Nr: 504-09.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Vistos.

 De início, verifica-se que a patrona nomeada, Dra. Claudinéia Pontes 

Duarte renunciou ao mandato á Ref: 58. Assim, REVOGO o ato de 

nomeação para o encargo.

Outrossim, arbitro honorários advocatícios a causídica em 02 (dois) URH 

nos termos da Tabela da OAB/MT. Expeça-se a respectiva certidão.

Ocorre que, diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca de 

Apiacás/MT, NOMEIO o Dr. José Bruno Magalhães – OAB/MT 16147/O, 

advogado militante nesta urbe para prosseguir na defesa do denunciado. 

Providencie a zelosa Secretaria Judicial as comunicações necessárias via 

DJE.

 Proceda-se com a inclusão do douto advogado junto ao Sistema Apollo.

De outro lado, em prosseguimento ao feito, constata-se que às 

circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro demonstradas 

quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição sumária do 

denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a punibilidade do agente 

(artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020 ás 14h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50309 Nr: 863-56.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Processo nº: 863-56.2016.811.0084.

Código: 50309.

Vistos.

 De início, verifica-se que a patrona nomeada, Dra. Claudinéia Pontes 

Duarte renunciou ao mandato á Ref: 54. Assim, REVOGO o ato de 

nomeação para o encargo.

Outrossim, arbitro honorários advocatícios a causídica em 02 (dois) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT. Expeça-se a respectiva certidão.

Ocorre que, diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca de 

Apiacás/MT, NOMEIO o Dr. José Bruno Magalhães – OAB/MT 16147/O, 

advogado militante nesta urbe para prosseguir na defesa do denunciado. 

Providencie a zelosa Secretaria Judicial as comunicações necessárias via 

DJE.

 Proceda-se com a inclusão do douto advogado junto ao Sistema Apollo.

De outro lado, em prosseguimento ao feito, constata-se que às 

circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro demonstradas 

quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição sumária do 

denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a punibilidade do agente 

(artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho de 

2020 ás 15h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 742-57.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - OAB:61074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 742-57.2018.811.0084

Código: 55423.

Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Pensão por Morte, com pedido de 

tutela provisória de urgência, movida por MARIA DE FATIMA RODRIGUES 

SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 Recebida a inicial, fora deferido os benefícios da gratuidade de justiça, 

ocasião em que fora indeferido o pedido de antecipação de tutela (ref. 12).

 Citada (ref. 23), a autarquia ré apresentou contestação à ref. 24.

Impugnação apresentada à ref. 28.

Determinada a intimação das partes para especificarem às provas que 

ainda pretendiam produzir (ref. 31), ambas deixaram decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de ref. 43.

É o relato do necessário.
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Decido.

Embora as partes tenham deixado escoar o prazo sem manifestar quanto 

as provas que pretendem produzir, entendo necessário a produção de 

prova testemunhal para o fim de comprovar a qualidade de segurado do 

de cujus, bem como a dependência da parte autora.

 Inexistem preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão 

por que declaro o feito saneado.

2) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 

14h00min, devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de 

ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da 

autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

3) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principais pontos controvertidos: 

a) comprovação de segurado do de cujus e b) a qualidade de dependente 

da parte autora.

4) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

5) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57137 Nr: 1616-42.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de abril de 

2020, ás 10h00min, devendo a Secretaria da Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGINE-SE 

na intimação das partes a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC, para o caso de não comparecimento.

2) Sem prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido: a) o 

período de início, término e eventual interrupção da união estável havida 

entre as partes; b) quais os bens que foram adquiridos na constância da 

união estável, e se já houve partilha; c) quais as necessidades dos filhos 

e as possibilidades do pai pagar alimentos, e; d) a capacidade psicológica 

e financeira das partes para o desempenho da guarda unilateral, ou até 

mesmo a possibilidade de guarda compartilhada.

3) O rol de testemunha deverá ser aportado aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, do CPC), sob pena de preclusão, e deverá 

observar ao disposto nos artigos 357, §6º e 450 ambos do CPC.

 4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455 do CPC.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 28 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 907-75.2016.811.0084

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 907-75.2016.811.0084.

Código: 50368.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente intimada para 

informar o endereço da parte requerida manifestou á Ref: 129, que 

desconhece o seu paradeiro e por isso requereu o arquivamento da 

presente.

Assim, ante a ausência de dados do suposto pai, constata-se, portanto, 

que o processo padece de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, já que tais informações são 

imprescindíveis para o andamento do feito.

 Com efeito, o artigo 485, inciso IV, do CPC:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

Isso porque o processo é formado por uma série de atos jurídico (atos 

processuais), nada mais evidente que a instauração ou o desenvolvimento 

válido seja condicionado ao preenchimento de certos pressupostos.

Assim, a insuficiência de endereço da parte requerida impossibilita a sua 

citação, o que impede a triangularização processual.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem condenação em custas e honorários.

Arbitro honorários advocatícios a patrona nomeada, Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi em 03 (três) URH, nos termos da Tabela 

da OAB/MT. Expeça-se a respectiva certidão.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás/MT, 28 de janeiro de 2020.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59644 Nr: 1147-59.2019.811.0084

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OF, RNdSF, KFdS, VFS, MFdS, MFdS, KFdS, MTFds

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - 

OAB:20315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como curadora especial para 

apresentar no prazo legal, nos termos do art.72, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 686-29.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS, MPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº: 686-29.2015.811.0084.

Código: 48626.

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Dione de Souza Savedra, 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal vigente, na forma do artigo 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.

Outrossim, CANCELO a audiência designada para o dia 19/02/2020, ás 
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15h30min (Ref: 51), proceda-se com o recolhimento de eventuais 

mandados e cartas precatórias expedidos para a solenidade.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios a defensora nomeada, Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela 

da OAB/MT. Devendo a zelosa Secretaria Judicial expedir a respectiva 

certidão.

Sem Custas.

Sem necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36940 Nr: 187-84.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaquiel dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Processo nº 187-84.2011.811.0084.

Código: 36940.

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto aos crimes tipificado nos autos, decreto a extinção da 

punibilidade de Isaquiel dos Santos Ferreira, qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, c.c art. 114, inciso 

II, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo 

Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios ao patrono nomeado, Dr. José Bruno 

Magalhães em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. 

Expeça-se a respectiva certidão.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 27 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50996 Nr: 27-49.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André da Silva Bezerra, Sérgio Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147

 Processo nº: 27-49.2017.811.0084.

Código: 50996.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2020 ás 09h40min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 24 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 772-97.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147

 Processo nº: 772-97.2015.811.0084.

Código: 60160.

Vistos.

 Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber: (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento, assim RATIFICO o recebimento da inicial, nos termos do art. 

399 do citado diploma normativo, impondo-se o prosseguimento da ação 

penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 

2020 ás 13h00min .

INTIME-SE o denunciado para comparecimento, a fim de ser interrogado, 

sob pena de revelia.

INTIMEM-SE também as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 24 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54315 Nr: 47-06.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Silva Ribeiro Cardozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SCOLA - OAB:62867, 

Henrique Orlando Gasparotti - OAB:PR/34428

 Vistos. (...)Decido.

 Considerando a possibilidade da realização da audiência de conciliação 
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junto à comarca de Apucarana e, considerando ainda, a informação da 

possibilidade da realização da mesma no dia 12/02/2020, obtida através de 

contato telefônico junto aquela escrivania, DESIGNO a audiência para o dia 

12/02/2020 às 15h30min (horário de Apiacás).

 Assim, expeça-se carta precatória para intimação do requerido da 

designação da audiência de conciliação, esclarecendo que deverá 

comparecer junto ao fórum às 16h30min (horario de Apucarana/PR), em 

razão da diferença de horário entre as comarcas e, devidamente 

acompanhado de advogado.

 Esclareço ainda que a solenidade será presidida pela conciliadora 

credenciada a este juízo.

Sem prejuízo, oficie-se o juízo de Apucarana/RP, informando os dados 

para acesso à sala de videoconferência e orientações abaixo:

 Link: https://call.lifesizecloud.com/320452

Senha: 20192020

1. Clique no link ou copie e cole o link no Navegador Chrome.

2. Insira seu nome e o e-mail (opcional) e clique no botão Próximo.

3. Selecione seu vídeo e clique no botão Próximo

4. Selecione a opção “Use o áudio do computador”

5. Clique no botão “Participar”

6. Insira a senha da sala, recebida pelo e-mail e clique em #Participar da 

Reunião.

Intime-se o Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Apiacás/MT, 29 de janeiro de 2019

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57384 Nr: 1764-53.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdF, CFdS, TAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169/O, JOSE BRUNO MAGALHAES - OAB:16147

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos À DEFESA, haja vista juntada de carta precatória com 

diligência positiva para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, 

para caso queira, complemente as alegações finais, conforme 

determinação de ref. 140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58422 Nr: 480-73.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BRUNO MAGALHAES - 

OAB:16147

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos À DEFESA, para apresentação das alegações finais, 

no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-58.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PIVETTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste a respeito da petição 

do Requerido juntada 23 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000845-54.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001044-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA FERREIRA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico que a parte autora fora intimada para apresentar emenda à inicial, 

contudo, juntou petição que aparentemente não pertence a estes autos - 

parte e numeração diversa do processo em epígrafe - assim, intimo-a para 

que esclareça ou junte a petição correta.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-37.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA GAMA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que manifeste sobre a certidão do oficial de 

justiça, sob pena de devolução da missiva.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 112893 Nr: 4004-22.2019.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto da Cruz - 

OAB:MT - 20475 - O

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado no dia 20 de 

fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 13h, próxima da disponível em 

decorrência da ausência de representante do Ministério Público titular e o 

fato de que o substituto legal se encontra fisicamente em Comarca 

diversa, e DETERMINO a intimação do ofensor, advertindo-o de que o 

“processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com redação dada pela Lei n. 

9.271/1996 -, requisitando-o caso encontre recolhido/preso na Cadeia 

Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss., de seu(s) 

Advogado(s)/Defensor Público.Igualmente, intime/comunique o(a) 

representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e 

o(s) assistente(s).O(A) representante do Ministério Público, da Advocacia 

Pública e da Defensoria Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c 

CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º. (...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113873 Nr: 126-55.2020.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732/O

 (...) .Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado, pois presentes os fundamentos 

legais - arts. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da 

ordem pública e conveniência da instrução criminal, ou seja, MANTENHO A 

PRISÃO do réu WAGNER CARDOSO DE LIMA, pois não há nos autos fatos 

novos ou modificativos que autorizam sua liberação e não há fundamento 

diverso capaz de ensejar a mudança desse entendimento.Sem prejuízo 

disso, DETERMINO, quando da distribuição da ação penal respectiva, a 

extração das cópias reprográficas necessárias, o translado e 

arquivamento definitivo do incidente de prisão em flagrante.Ademais, caso 

ainda não tenha sido feito, DETERMINO que oficie ao Juízo do local em que 

tem a ação de execução penal e comunique a suposta prática de novo 

crime - falta grave -, assim como o fato de que se encontra preso no 

estabelecimento prisional da cidade de Araputanga-MT.Cumpra, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 109969 Nr: 2493-86.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marques Cordeiro, Bruno dos Santos, 

Marcelo Damaso da Silva, Alisson Batista dos Santos, Jeferson Souza da 

Costa, John Lennon Candido da Silva, Egnaldo Araujo dos Santos, Diego 

Mariani de Souza, Bruno Ribeiro Luz, Amilton Bruno Inácio Martins, Valdeci 

Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 (...) .Isso posto, em consonância com o exposto e considerando a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do juízo subscrevente em razão da matéria, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 7ª (SÉTIMA) VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABÁ. Consequentemente, DETERMINO que realize a 

intimação das partes, fazendo-o em relação aos corréus através do(a)s 

advogado(a)s, e, nada manifestando ou renunciado a eventual prazo 

recursal, a remessa dos autos ao juízo indicado, competente para análise 

e processamento, com as anotações e baixas.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública/Advogado.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50150 Nr: 2269-32.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Gomes da Silva Comercio ME, Euclides 

Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de 

Ref: 12, motivo pelo qual intimo a parte exequente para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99195 Nr: 1086-79.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Intimação da parte requerida para no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52965 Nr: 306-18.2013.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Will, Martha Broedel Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de David Will

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Fiuza - OAB:15.689-DF, 

Donizete Ferreira de Queiroz - OAB:MT/ 18.500, Elaine Karine da 

Silva Queiroz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DETERMINO que intime o inventariante DORVALINO WILL, 

nomeado por magistrado(a) que me antecedeu no processo, para que 

apresente declarações atualizadas sobre o espólio, fazendo-o no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de remoção/destituição e nomeação 

de inventariante outro, sem prejuízo de sua responsabilidade e 

multa.Apresentada as declarações, intime os interessados para 

manifestarem.Sem prejuízo disso, com fundamento no art. 88 do NCPC, 

DETERMINO que comprove o recolhimento/pagamento das taxas, custas e 

despesas processuais.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 1348-49.2006.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Rodrigues dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Roberto de Souza Brauno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Oportunamente Reitero INTIMAÇÃO da 

parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17090 Nr: 459-61.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares V da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19855 Nr: 874-10.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP, Mauricio Francisco 

Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 879-32.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber, Mauricio 

Francisco Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20338 Nr: 1340-04.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares V da Silva ME, Joares Ventura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20344 Nr: 1346-11.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber-ME, Mauricio 

Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20345 Nr: 1347-93.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. Catardo Silva-ME, Paulo Cesar da Silva, 

Fatima Cristina Catardo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21290 Nr: 72-75.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Dalprá de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21897 Nr: 462-45.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Cuiabá S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cario Donizete Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda de Campos - 

OAB:MT/ 8195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22059 Nr: 832-24.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22767 Nr: 1549-36.2009.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Milene Alves da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 1725-15.2009.811.0038
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiuscia Dalpra de Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/ 12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25993 Nr: 2036-69.2010.811.0038

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minervino Carneiro Neto, Leia Maria de Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 

6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimando ainda a parte autora para, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26935 Nr: 386-50.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Defensoria Pública - OAB:, Faustino Lopes dos 

Santos - OAB:MT - 11.135, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanilda Maria de Jesus Rios 

- OAB:MT/ 15.176

 Certifico que decorreu o prazo sem que o executado, devidamente 

intimado, efetuasse o pagamento da condenação, tampouco apresentasse 

impugnação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-18.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME FERREIRA DE RESENDE OAB - RJ183127 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões 

recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-47.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-47.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-47.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-42.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALTIVA EVANGELISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-42.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:VALTIVA 

EVANGELISTA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO 
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ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso/Procuradoria 

Geral e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-27.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DANIELSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ASSUNCAO ARAUJO OAB - MT25187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO FRANCELINO BARBOSA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-27.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:EDSON LUIS 

DANIELSKI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA DE 

ASSUNCAO ARAUJO POLO PASSIVO: EMIDIO FRANCELINO BARBOSA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-38.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 30 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-12.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DANIELSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ASSUNCAO ARAUJO OAB - MT25187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-12.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:EDSON LUIS 

DANIELSKI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA DE 

ASSUNCAO ARAUJO POLO PASSIVO: PRODUTIVA PROJETOS E 

CONSTRUCOES EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-79.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Indiavaí (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-79.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MANOEL PEDRO 

DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE MARIA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: Prefeitura Municipal de Indiavaí FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 07/2020 cnpar

O MM. Juiz de Direito em Substituição Legal na Comarca de Arenápolis - 

Victor Lima Pinto Coelho, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei.

 Considerando que a Juíza de Paz do Município de Arenápolis, Srta. Fábia 

Dias Borges, estará em usufruto de férias no período de 01 a 10/02/2020 - 

(10) dias.

 R E S O L V E:

Art. 1º- Designar a Srta. Lena Adi Amaral dos Santos -1ª Suplente de Juiz 

de Paz da Comarca de Arenápolis, para exercer as funções de Juíza de 

Paz do Município de Arenápolis/MT, durante as férias da titular no período 

de 01 a 10/02/2020.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 30 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direto em Subst. Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000784-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO TOFFOLO (AUTOR(A))

JOSE AFONSO TOFFOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ANTONIO MAIERHOFER - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001001-78.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (REU)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001079-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBRECHT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001111-77.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DA GUIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60587 Nr: 2680-04.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, apresentar 

Contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18871 Nr: 771-05.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotal Hospital Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Santo Afonso 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anizeth de Souza Lima - 

OAB:40.369/GO, Tathiana Pitaluga Moreira de Castro - 

OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da pare exequente para, no prazo legal, 

oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de intimação, 

atentando-se para a quantidade de atos, localidade do cumprimento da 

medida.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 4713-30.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Advogado do réu, via 

Dje, para que apresente memoriais em favor do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19421 Nr: 1319-30.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEP, SEP, NEP, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por CHARLES E. 

PINTO, NÁTALIA E. PINTO e SÁVIO E. PINTO, representados por sua 

genitora Luciene Evangelista da Silva, em face de OSMAR PINTO, todos já 

qualificados nos autos.

Determinada a intimação pessoal da parte exequente, esta restou 

inexitosa, pois conforme verifica-se da certidão de fl. 72 não foi possível 

efetivar a intimação pessoal da exequente em razão de sua mudança de 

endereço.

Verifica-se, ainda, que o cumprimento do supracitado mandado de 

intimação foi remetido ao endereço informado pela autora nos autos, razão 

pela qual a intimação pessoal se perfectibilizou, pois é dever da parte 

manter o endereço atualizado, cabendo às partes informarem ao juízo 

qualquer mudança, ainda que temporária.

 O descumprimento de tal ônus processual acarreta à parte negligente a 

sanção da presunção de validade da intimação efetuada no endereço 

informado na peça vestibular, pois nos moldes do art. 274, parágrafo 

único do CPC, a autora concorreu para a extinção do processo ao deixar 
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de atualizar seu endereço nos autos.

 A exequente, por não se manifestar nos presentes autos, incorreu no 

disposto no art. 485, III, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”.

Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível de 

prorrogação.

Diante disso, conclui-se que a parte exequente não tem mais interesse na 

demanda, eis que abandonou o processo, que aguarda providências da 

sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, em 

consonância com o parecer do Parquet, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40245 Nr: 18-43.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, AKMF, JPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 142/143.

REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que proceda a 

elaboração do cálculo da dívida exequenda.

Confeccionado o cálculo, RENOVE-SE O RESPECTIVO MANDADO DE 

PRISÃO fazendo-se nele constar que o pagamento da pensão alimentícia 

implicará na imediata suspensão do cumprimento da ordem, a teor da 

norma cogente emanada do artigo 528, § 6º do Novo Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com a inserção do mandado de prisão no BNMP, 

certificando-se.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40291 Nr: 71-24.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Cardoso da Silva - ME "Relojoaria 

Oriente", Valdemar Cardoso da Silva, Vildomar da Silva Pereira, Darlene 

Lopes Magalhães Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koeng - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, 

proposto por Banco Do Brasil S/A, em face de Valdemar Cardoso Da Silva 

Me, Valdemar Cardoso Da Silva, Vildomar Da Silva Pereira, Darlene Lopes 

Magalhães Pereira, todos já qualificados nos autos.

À fl. 105 o autor requer a baixa na distribuição da ação, bem como o envio 

ao arquivo definitivo em virtude da liquidação da operação objeto da 

presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento integral do débito, ante a manifestação juntada pela parte 

exequente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, na forma 

do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Precluso o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado dessa 

sentença e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40352 Nr: 150-03.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Rocha de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu diligências judiciais 

a fim de localizar o endereço atualizado da parte requerida, contudo, 

consonante entendimento deste magistrado, respeitando as divergências, 

tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação do principio 

da inercia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor das 

partes, salvo em casos extremos e excepcionais e tendo a parte 

interessada demonstrado o esgotamento de diligências próprias para obter 

tal acesso.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

cinco dias, apresentar o endereço atualizado da requerida, ou no mesmo 

prazo requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 29 de Janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40376 Nr: 184-75.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira dos Santos, Eguinaldo Ferreira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por 

COOPERATIVA SICREDI em face de CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e 

EGUINALDO FERREIRA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Com a inicial vieram os documentos anexados.

Manifestação à fl. 95 pela parte autora, requerendo a extinção do 

processo, tendo em vista o falecimento de Eguinaldo F. dos Santos e a 

ausência de citação de Carlos F. dos Santos, oportunidade em que 

pugnou pelo levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido da parte autora, tendo 

em vista que um dos requeridos faleceu antes de ser citado e o outro não 

foi encontrado para citação.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC, e JULGO EXTINTO o feito, 
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sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista a preclusão lógica, RECONHEÇO o trânsito em julgado 

desde já.

Certifique-se a secretaria quanto ao levantamento de bens eventualmente 

penhorados nos autos.

Se nada for requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 411-56.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha, 

Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 VISTOS,

INDEFIRO o pedido de fl. 367, levando em consideração que cabe a parte 

diligenciar nas buscas por bens do executado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar 

quanto ao pedido formulado às fls. 358/360.

Cumpra-se.

Às providencias.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 411-56.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha, 

Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 VISTOS,

Antes de analisar o pedido de fl. 263, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de cinco dias, manifestar quanto ao pedido formulado às fls. 

255/257.

Cumpra-se.

Às providencias.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2521 Nr: 412-41.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos.

 O exequente requereu à fl. 308, novo pedido de BACENJUD.

 Ocorre que, consoante entendimento do STJ, em que pese não haver 

norma a limitar o número de penhoras eletrônicas a serem requeridas pelo 

credor, a renovação da medida via BACENJUD não pode ser deferida 

mediante simples requerimento, pois implicaria em transferir o papel ativo 

da cobrança ao Poder Judiciário, não sendo razoável o deferimento de 

nova tentativa em reverência aos princípios da utilidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, pois não houve apresentação pela parte credora de 

elementos mínimos sinalizadores de uma possível alteração patrimonial dos 

executados (STJ – REsp: 1408135 SE 2013/0333994-2, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 07/11/2018).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2524 Nr: 415-93.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Galvão Rocha, Elita Teixeira Galvão, 

Juscelino Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 147, tendo em vista que compete à parte 

demandante diligenciar em busca de informações necessárias para a 

devida citação/habilitação dos herdeiros.

Ademais, verifica-se pela peça defensiva de fls. 131/134 que houve o 

comparecimento espontâneo dos herdeiros do executado, razão pela qual 

determino a intimação do patrono que subscreveu a referida peça 

defensiva para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos procuração 

outorgada pelo espólio do de cujus.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7848 Nr: 430-86.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Zago E Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056/MT, Túlio Figueiredo Peixoto - OAB:Procurador, Valdeir 

Salviano da Costa - OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 INDEFIRO o redirecionamento da execução em relação ao sócio, bem 

como o pedido de bloqueio de numerários.DETERMINO que INTIME-SE a 

parte credora PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com imediata 

remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 25, Lei 

6.830/80) para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto aos 

rumos da execução, sob pena de extinção do feito, tendo em vista o longo 

período de trâmite processual, quase 17 anos, sem qualquer diligência útil 

para a satisfação do crédito.CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 

27 de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 
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Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Ante o exposto, MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS 

VALÉRIA BISPO DE SOUZA e JOILTON GOMES DE SOUZA.Homologo o 

pedido de desistência da oitiva das testemunhas Valdemar Fontura 

Machado, Wagner Bispo de Souza e Gildene Francisca 

Machado.Considerando a ausência da atuação de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o advogado Dr. Lucas Vitorassi (OAB 27.391/O) para 

patrocinar a defesa do denunciado Joilton Gomes de Souza, com 

arbitramento de honorários em momento oportuno.Oficie-se a POLITEC 

para que informe, no prazo máximo de dez dias, sobre o resultado do 

exame mencionado à fl. 61.Encerro a instrução processual e converto os 

debates orais em memoriais escritos, os quais deverão ser apresentados 

pelas partes no prazo sucessivo de cinco dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20859 Nr: 1241-02.2010.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT, Farid Tenório dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leandro Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM MANDADO 

LIMINAR INAUDITA AUTERA PARTE, proposta pelo MUNICÍPIO DE 

ARENÁPOLIS/MT, em desfavor do JOSÉ LEANDRO VASCONCELOS.

 Deferida a medida liminar requestada, não foi possível dar cumprimento ao 

mandado, tendo sido noticiado pelo requerido que as partes já 

solucionaram a lide extrajudicialmente, sendo constato pelo Sr. Meirinho 

que no local onde ocorreria a reintegração já houve a ampliação do 

cemitério local.

Instado a se manifestar quanto ao teor da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, o Município de Arenápolis, ora autor, quedou-se inerte.

É o Relato do Essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Desse modo, não havendo qualquer interesse do autor na continuação do 

procedimento, outra alternativa não há senão a extinção do feito, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC/2015, combinado com o § 1º do mesmo 

dispositivo legal.

Dessa forma, em vista do abandono da causa pela parte autora, EXTINGO 

O PROCESSO sem apreciação do seu mérito, nos termos do artigo 485, III 

do NCPC.

Preclusas as vias recursais, ARQUIVEM-SE os autos, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43564 Nr: 1777-08.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305/MT, Keywaldo Vieira 

Nascimento - OAB:14519/E, Koheler do Prado - OAB:, Nathanny de 

Castro - OAB:26593, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - 

OAB:13947, Rodrigo Almeida da Silva - OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 REMETAM-SE os autos à Procuradoria para apresentação dos memoriais 

finais, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44568 Nr: 533-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASdS, CSdS, ADdS, VCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a desativação parcial da Defensoria Pública Estadual, 

defiro a cota ministerial de fl. 67, razão pela qual NOMEIO o Dr. Luiz Carlos 

Dias, inscrito na OAB/MT n° 22566, para patrocinar os interesses da parte 

exequente.

 INTIME-SE o causídico para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 77705 Nr: 5923-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, observando as formalidades legais.Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Arenápolis/MT, 28 de 

janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44291 Nr: 283-74.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS, JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro-me incompetente para processar e julgar a 

presente demanda, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Nova Mutum/MT para 

apreciação do feito.Remetam-se os autos para Comarca de Nova 

Mutum/MT.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo.Às providências.Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 

2020.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45897 Nr: 1555-06.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBdS, DBdS, LBdN, DGBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que Adrian Cliffen Bonetti da Silva já completou a maioridade 
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civil, conforme se extrai da certidão de nascimento de fls. 14, INTIME-SE, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação 

processual, manifestando se possui interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41212 Nr: 1344-38.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenilda Lima Souto Felisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu sem manifestações o prazo para que o instituto 

informasse o cumprimento da decisão à ref. 19. Posto isso, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para, no prazo 

legal, manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80741 Nr: 2953-12.2019.811.0026

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mateus da Silva Julio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Intima-se o patrono da parte requerida , para que compareça na 

secretária da vara única para retirada da certidão de honorários 

advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 307-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patryck Raphael Favalessa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono do réu, via Dje, 

para apresentar memoriais finais em favor do réu, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 13997 Nr: 2404-56.2006.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio José Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Wieczorek e Duarte - 

Auto Posto Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A

 VISTOS.

Tendo em vista a petição de fl. 308, intime-se a parte executada para 

manifestar o que entender de direito.

Após, conclusos para novas deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 228-31.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Rodrigues de Souza, Sônia da Silva 

Crispim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para levantamento dos 

valores existentes nos autos, conforme requerido à fl.136.

INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de cinco dias manifestar 

pelo prosseguimento do feito, indicando bens passiveis de penhora e/ou 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40604 Nr: 509-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFP, MdFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo 

Ministério Público Estadual em benefício de Cristiane Figueiredo Pereira, em 

face de Angelino José Da Costa, todos já qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o Parquet exarou manifestação à fl. 38, pugnando 

pela extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual na 

tramitação do feito.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Estadual, a extinção 

do feito é medida de rigor.

 Assim, homologo o pedido de desistência do feito, consequentemente, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, na forma do artigo 485, 

inciso VI, do novo Código de Processo Civil.

Precluso o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado dessa 

sentença e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1423-80.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCN Montagens Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, devidamente certificado à fl. 126, 
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nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 1600-44.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:MT0014305O, Bianca Reis 

Carmona - OAB:MT0015156O, FERNANDA SELIN DE MORAES - 

OAB:27073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a ausência de atuação de Defensor Público nesta Comarca de 

Arenápolis, nomeio a advogada Fernanda Selin de Moraes como 

defensora dativa do autor, com arbitramento de honorários em sentença.

Intime-se a advogada nomeada da parte autora, para que arrole novas 

testemunhas para o autor considerando o estado de saúde frágil das 

testemunhas já arroladas nos autos, no prazo máximo de dez dias.

Após tornem-me os autos conclusos para redesignação de audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44861 Nr: 783-43.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvina Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para comparecer a 

esta presente solenidade. Dessa forma, ante o não comparecimento, resta 

demonstrado total desinteresse da parte autora pelo prosseguimento do 

feito, caracterizando o abandono do processo, incorrendo segundo o 

disposto no art. 485, VI, do CPC, in verbis:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (Grifei). 

(...)”.

Sabe-se que incumbe à parte a promoção das diligências necessárias 

para o bom prosseguimento do feito, ou ainda, buscar os meios legais 

cabíveis à espécie, sob pena de não o fazendo implicar na impossibilidade 

de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45411 Nr: 1209-55.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 

Everton da Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE LIMA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Expedido mandado de intimação da parte executada, conforme se infere à 

fl. 50, a diligência restou infrutífera, tendo o Sr. Oficial certificado que em 

razão da mudança de residência do devedor para a cidade de Nova 

Mutum/MT, não foi possível proceder sua intimação.

A teor do que prescreve o parágrafo único, do artigo 274, do CPC, 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Assim, considerando que a parte devedora não comunicou ao Juízo a 

modificação de seu endereço, há que se reconhecer a validade da 

diligência e sua inércia em se opor à sentença de fl. 45.

Por tais razões, certificado o trânsito em julgado da referida sentença, 

promovam-se o arquivamento do feito, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111 Nr: 77-08.1987.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Garcia Barroso, Geraldo Petronilio 

Barroso da Silva, Juarez Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875, Cassio Felipe Miotto - OAB:7252/MT

 VISTOS.

Considerando o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado 

nos autos, é correto que seja feita uma nova avaliação, mormente quando 

seu valor de mercado já não é o mesmo, razão pela qual DEFIRO o pedido 

de nova avaliação formulado à fl. 419, ressalvando que o Sr. Oficial de 

Justiça deverá observar o valor de mercado.

 Efetuada a nova avaliação do imóvel, intimem-se as partes para 

manifestarem, no prazo de dez dias.

 Em tempo, tendo em vista os valores bloqueados nos autos (fls. 415/418), 

intime-se a parte executada para, caso queira, impugnar à penhora.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 27 de Janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHOS,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 778 Nr: 121-75.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Emanuel Pinto Duarte, João Carlos Zanetti 

Kummel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, conheço da exceção de pré-executividade mas 

nego-lhe procedência, determinando a continuidade da execução, 

intimando-se o credor a se manifestar no prazo de cinco dias, bem como 

requerer o que lhe competir de direito, sob pena de extinção do 

feito.Cumpra-se, integralmente.Sem custas, nem honorários, porque 

improcedente a pretensão.Às providências.Arenápolis/MT, 28 de janeiro 

de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 779 Nr: 122-60.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Zanetti Kummel, Vitor Emanuel 

Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, conheço da exceção de pré-executividade mas 

nego-lhe procedência, determinando a continuidade da execução, 

intimando-se o credor a se manifestar no prazo de cinco dias, bem como 

requerer o que lhe competir de direito, sob pena de extinção do 

feito.Cumpra-se, integralmente.Sem custas, nem honorários, porque 

improcedente a pretensão.Às providências.Arenápolis/MT, 28 de janeiro 

de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49861 Nr: 1760-98.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O

 Vistos.

DECRETO A REVELIA do réu Adilson Ferreira dos Santos, nos moldes do 

art. 367, do CPP.

HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Juventina Madalena 

dos Santos.

REDESIGNO a presente solenidade para o DIA 01 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

17H00MIN, para oitiva da testemunha Celso Pereira da Silva.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 70, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de Barra do Bugres para oitiva da 

testemunha Lourival Ramires da Cruz.

Considerando a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, 

NOMEIO o Dr. Cássio Vinícius Fonseca Meira para patrocinar a defesa do 

réu, com arbitramento de honorários em momento oportuno.

Após, cumpridas todas as formalidades, tornem-me os autos conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41108 Nr: 1193-72.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Souza de Oliveira - ME, Rogerio Souza 

de Oliveira, Aldecir de Souza Oliveira, Adair Esteves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução por título executivo extrajudicial interposta 

por Banco Bradesco S.A em face de Rogerio Souza Oliveira ME e outros, 

todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, requerendo a extinção do feito em razão 

do cumprimento integral dos termos avençado (fls. 49/50).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Conforme se infere dos autos, a parte exequente teve seu crédito 

satisfeito, em razão do acordo entabulado entre as partes, sendo que a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Por tais razões, em face do adimplemento do débito exequendo, não nos 

resta outra medida senão a extinção dos autos.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras havida nos autos.

Tendo em vista que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e promova-se o arquivamento do feito, com as cautelas 

de estilo.

Eventuais custas remanescentes na forma acordada.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14664 Nr: 3074-94.2006.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otávio Peres Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Velasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina A. Karlinski - 

OAB:9580/MT, Cleverson Capuano de Oliveira - OAB:5914-B/MT, 

Itelvino Hoffman - OAB:3441/MT, Magna Katia Silva Sanches - 

OAB:10638/MT, Patrícia Elisa Vieira Brito - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleçandra Costa de Assis - 

OAB:8.213-E/MT, Elisa Flumian Pires de Sales - OAB:7354/MT, 

Flumian Pires de Sales - OAB:7.354/MT, Francismar Sanches 

Lopes - OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, 

Mariana Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 Vistos.

Em que pese os argumentos do autor de hipossuficiência financeira que o 

impossibilite arcar com as despesas referentes aos honorários periciais, 

estes não devem prosperar, tendo em vista tratar-se de proprietário de 

grandes áreas e imóveis, bens de raiz, não sendo o documento de fl. 596 

hábil a comprovar a alegada dificuldade financeira de arcar com os 

honorários periciais.

Friso, por oportuno, que o vencedor, quanto aos valores por ele imputado 

no curso do feito, deverá ser ressarcido pelo vencido.

Portanto, intime-se a parte autora para que efetue o depósito dos valores 

periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Deverá restar consignado que em caso de inércia da parte autora quanto 

ao pagamento dos honorários periciais, restará referida prova preclusa, 

com andamento do feito sem sua realização, devendo o mesmo arcar com 

o ônus de sua inércia probatória.

Caso haja o depósito dos valores devidos pelo autor, defiro, desde já, o 

levantamento em favor do perito correspondente a 50% dos honorários 

periciais, para início dos trabalhos.

O perito deverá realizar a perícia e apresentar laudo conclusivo, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar do levantamento dos 50% dos valores de 

honorários.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3180 Nr: 583-61.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

- OAB:14663/MT, Elias Bernardo Souza - OAB:, INDIANARA CONTI 

KROLING - OAB:11097/O

 VISTOS.

Defiro a petição de fl. 330.

INTIME-SE a parte executada para indicar bens à penhora, advertindo-a, 

em caso de inércia, quanto às consequências previstas no artigo 774, 

inciso IV e V, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que impõe a 

aplicação de multa de até 20% sobre o valor atualizado da execução.

 Indicado e localizados bens passíveis de penhora, LAVRE-SE o 

respectivo auto e proceda-se sua avaliação, com a posterior intimação do 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.
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Em caso de penhora de imóveis ou direito real sobre imóvel, havendo 

cônjuge, este também deverá ser intimado, em observância as 

disposições do artigo 842, o Código de Processo Civil.

Em seguida, havendo ou não penhora e avaliação, INTIME-SE o exequente 

para manifestar-se quanto aos rumos da execução em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17598 Nr: 1198-36.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Pereira Vidal ME, Jarbas Pereira Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sobre a pesquisa de veículos em nome da parte executada, realizada por 

meio do sistema RENAJUD, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 

10 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19603 Nr: 1486-47.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Antonio de Barros Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 Intima-se o requerente para, querendo, dizer e requerer o que entender 

de direito quanto a petição do INSS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20321 Nr: 683-30.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Lopes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o requerente para querendo apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 421-12.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Avícola Agroindustrial Ltda, José Aparecido dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Leste S.A. -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:21822/O, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda de Lima - 

OAB:13.241-A-MT

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

295472, ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

23/04/2020 às 14:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3622 Nr: 302-71.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911, Valdir Martins Da Silva - OAB:26.176-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:, 

ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 .Portanto, por não vislumbrar qualquer plausibilidade nos argumentos 

lançados pelo embargante, REJEITO OS ALUDIDOS EMBARGOS, 

determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores 

termos.Em tempo, defiro o pedido de fl. 561, razão pela qual determino a 

retirada de sigilo dos presentes autos. PROCEDA-SE com o 

necessário.Intime-se a exequente, ora embargada, para dar andamento ao 

feito, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.Cumpra-se.Às providências.Arenápolis/MT, 29 

de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15262 Nr: 364-67.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE, Eluzia Maria Benoci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eluzia Maria Benoci ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:, 

Flávia Beatriz C. da Costa de S. Soares - OAB:S. Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Intima-se o patrono do executado, para querendo interpor embargos 

diante a penhora de fl.42, no prazo legal. Posto isso, requer ainda que o 

executado comprove a propriedade do bem indicado á fls.11 e ratificado á 

fls.30, a fim que possa ser avaliada a possibilidade de constrição do bem, 

com eventual substituição do bem penhorado á fl.42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16582 Nr: 196-31.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemira Maria de Jesus Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Intima-se a parte autora para querendo manifestar quanto a impugnação 

ao cumprimento de sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 917-07.2013.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 Intima-se a parte autora para dizer e requerer o que entender de direito no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 691-31.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Lobato de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir da Silva Oliveira - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a requerente para querendo apresentar contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 968-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do requerimento do autor, nos termos do artigo 702, §8º do CPC, 

INTIME-SE a parte executada, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte 

exequente, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto nos 

artigos 523, §1º e 513 §4º do NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22600 Nr: 1118-67.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi carreada ao presente 

feito petição inicial de Embargos à Execução (fls. 82/86), bem como às fls. 

96/109, foi apresentada Impugnação aos Embargos a Execução.

 Entretanto, o Código de Processo Civil dispõe no art. 914, § 1º, que: “os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado...”, assim sendo: DETERMINO:

O desentranhamento da referida petição e os documentos que a 

acompanham, a fim de evitar o embaraço processual.

INTIMEM-SE os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotarem as 

medidas cabíveis para cumprir as regras insertas no CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 29 de Janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007 Nr: 97-13.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Pereira Ltda., Antonio Carlos 

Damian Borges, Franclin Vilson Damian Borges, Maria Conceição Pereira 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

295489, ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

30/04/2020 às 14:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210 Nr: 51-05.1990.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cofermat Ferro e Materiaisde Construção Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

328,35 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 120/121. Este Valor em 

parcela única, para recolhimento da guia de custas. Obs. Isento de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Origem aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63328 Nr: 4280-60.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Luclecia Gomes 

Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes auto a fim de intimar o advogado da Parte 

Exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

devolução da carta ar com a mensagem: "endereço suficiente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73294 Nr: 4184-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Delegacia de Policia 

Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/O

 Vistos.

I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de 

Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o(a) denunciado(a) está enclausurado(a) em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.

Em sendo a resposta negativa, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

decretação da revelia.
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II – ACOLHO o pedido de revogação da multa aplicada aos patronos Dr. 

Altemar Dias da Gama (OAB/MT 18.322) e Dr. Alexandre Amaral 

Magalhães Filho (OAB/MT 14.425), tendo em vista a juntada de procuração 

e defesa preliminar por patrono Dr. Rogério Ramos Varanda Júnior 

(OAB/MT 13.674), tal como se observa às fls.595/597 e 675/676.

III – PROCEDA-SE a Secretaria Judicial com a exclusão dos patronos Dr. 

Altemar Dias da Gama (OAB/MT 18.322) e Dr. Alexandre Amaral 

Magalhães Filho (OAB/MT 14.425) e a inclusão do advogado Rogério 

Ramos Varanda Júnior (OAB/MT 13.674) para receber as intimações.

IV – Cumpridas as providências supra, TORNEM os autos conclusos para 

designação de audiência.

Intime-se e se cumpra.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-84.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000190-84.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:MARILEIDE 

OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-54.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000192-54.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:MARILEIDE 

OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001046-82.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALGISETE QUEIROZ MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001046-82.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: LOJA ELDER - COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: DALGISETE QUEIROZ MARTINS 

VISTOS. Em se tratando de execução de título extrajudicial, CITE-SE a 

parte devedora para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na 

presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes para garantir o 

valor atualizado, obedecendo a ordem nos termos do artigo 832 e 

seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear bens a penhora, deverá o 

oficial de justiça proceder imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de 

quantos bens bastem para cobertura integral da dívida, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, 

NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado e 

depositado em poder do exequente, ou de quem este indicar. Se a 

penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também deverá 

ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 do CPC. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao exequente (art. 53, p. 4º da Lei 

9099/95), observando-se, contudo, o teor do enunciado nº 37 do FONAJE 

na hipótese da existência de bens passíveis de arresto. Citado o devedor 

e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser intimado para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do 

Juizado conforme pauta pré-estabelecida. Advirta a parte executada que 

nesta oportunidade poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente 

(art. 53, § 1º), observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 

9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas nos 

embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo 

para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte Executada requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, consoante art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o 

conciliador poderá opor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do 

débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, 

ou a imediata adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do 

débito (art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de 

certidão comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório 

distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o 

exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido 

artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO(A))

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000165-76.2017.8.11.0026. REQUERENTE: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO - ME REPRESENTANTE: MARIVANI SANTOS CORDEIRO 

REQUERIDO: CRISTIANE DORO Vistos. Diante do requerimento de 

cumprimento de sentença pela parte exequente, e a teor do artigo 52 e 

seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, de rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 

RETIFIQUE-SE a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Intimem-se a parte 

executada, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor 

atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre 
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o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa incidirá sobre o restante 

(art. 523, § 2º, NCPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento, 

expeça-se o necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, 

§ 3º, NCPC). Efetuada a penhora, intime-se o(a) executado(a) para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente embargos do devedor 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os quais serão encartados nos próprios 

autos da execução. Em caso de não pagamento e/ou de não constrição, 

havendo pedido de penhora online, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se. Às providencias. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000312-68.2018.8.11.0026. REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERENTE: RUBENS PEREIRA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010180-53.2015.8.11.0026. REQUERENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010088-07.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: SANDRO 

MOREIRA DOS SANTOS Vistos. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos cálculo atualizado do valor 

exequendo. Após, conclusos para apreciação do pedido formulado ao Id. 

21971146. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010241-11.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE GUSMAO SAMPAIO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FERNANDES BLANDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010241-11.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: GISLAINE GUSMAO SAMPAIO - 

ME EXECUTADO: KELLY FERNANDES BLANDT Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-55.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA SILVA SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000179-55.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: FABIO APARECIDO MENDES 

EXECUTADO: GUSTAVO DA SILVA SENA VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 
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§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-70.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J A OLIVEIRA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010056-70.2015.8.11.0026. REQUERENTE: J A OLIVEIRA FILHO - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Diante do requerimento de cumprimento de 

sentença pela parte exequente, e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, de rigor o 

início da fase de cumprimento da sentença. RETIFIQUE-SE a autuação, 

fazendo-se constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) 

patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, 

FONAJE). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a 

multa incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. Em caso de não 

pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Cumpra-se. Às providencias. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-48.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DECANOR PEREIRA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000173-48.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: DECANOR PEREIRA PASSOS 

EXECUTADO: MARCIO LUIZ DE SOUZA SANTOS VISTOS. Em se tratando 

de execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 

§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 631-24.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Valdeci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Vistos.

Considerando a ausência de atuação e Defensor Público no Núcleo da 

Defensoria Pública desta Comarca de Arenápolis, NOMEIO como 

defensor(a) dativo(a) do(s) recuperando(s) o(a) advogado(a) Dr. CASSIO 

VINICIUS FONSECA MEIRA (OAB 23680/O) para receber a intimação do 

apenado acerca da sentença, nos termos previstos na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina 

em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos 

casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato].

ARBITRO honorários advocatícios em favor do patrono na razão de 1 

URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

Intime-se e se cumpra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-68.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DE ALMEIDA ARRAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REU)

Outros Interessados:

M. E. D. C. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000452-68.2019.8.11.0026. AUTOR(A): ATAIDE DE ALMEIDA ARRAIS 

REU: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Diante da juntada da petição e 

documentos de Id. 24123662 e Id. 24123663, DEFIRO o pedido de 

habilitação formulado por Ataide Almeida Arrais, devendo o mesmo 

integrar o polo ativo da demanda. PROCEDA-SE com as alterações 
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necessárias. Tendo em vista a desativação parcial da Defensoria Pública 

Estadual, NOMEIO o Dr. Luiz Carlos Dias, inscrito na OAB/MT n° 22566, 

para patrocinar os interesses da parte requerente. INTIME-SE o causídico 

para ciência da presente nomeação, bem como para manifestação em 

momento oportuno. Certifique-se quanto ao cumprimento do ato citatório, 

bem como o decurso do prazo para a parte requerida apresentar sua 

contestação. Decorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos para 

novas deliberações. Diversamente, intime-se a parte requerente para, 

caso queira, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER FERREIRA MARTINS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000375-59.2019.8.11.0026. REQUERENTE: FAGNER FERREIRA MARTINS 

DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS. Deixo de 

apreciar os embargos Id. 27456826, tendo em vista que a parte exequente 

exarou sua concordância com os valores pagos espontaneamente pela 

parte executada, conforme manifestação Id. 27709776. Cumpra-se, 

integralmente, a decisão de Id. 28325710. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-35.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES SCATOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010037-35.2013.8.11.0026. REQUERENTE: RAFAEL MENDES SCATOLON 

REQUERIDO: HUR CARLOS SANTOS FRANCA VISTOS. Verifica-se dos 

autos que o presente feito tramita na fase de cumprimento de sentença 

desde 26.11.2014, e até o presente momento o exequente não obteve a 

satisfação do seu crédito. Assim, considerando o tempo de duração do 

feito sem notícia de garantia do juízo, tendo em vista o princípio da 

efetividade da execução que se dá no interesse do credor em detrimento 

do devedor contumaz, que não satisfaz a sua obrigação, nos moldes do 

§2º do art. 836 do novo CPC, defiro o pedido Id. 26677862, razão pela qual 

determino nova expedição de mandado a ser cumprido pelo oficial de 

justiça que deverá descrever os bens que guarnecem a residência do 

executado. Proceda-se com o necessário. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RIVADAVIA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000403-27.2019.8.11.0026. REQUERENTE: RIVADAVIA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS. Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da 

Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos de 

admissibilidade recursal e, por conseguinte, o recebo em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vistas dos autos à parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, com ou sem as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000083-11.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Sobreveio a 

parte exequente ao Id. 24748478 e pugnou pela penhora de 30% (trinta 

por cento) do subsídio mensal da parte executada, por meio de retenção 

na folha de pagamento. É de se ver que claramente não prospera o pleito 

da parte exequente em virtude de que são absolutamente impenhoráveis 

os vencimentos, salários, remunerações, entre outras denominações, de 

acordo com o que dispõe o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, colaciono precedente do egrégio Tribunal 

de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. I - PENHORA DE VERBA DE 

NATUREZA SALARIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE 

ABSOLUTA. Restando devidamente comprovado nos autos que a conta 

corrente da sócia da empresa agravada se trata de conta salário, não há 

se falar em penhora on line dos valores ali constantes, tendo em vista a 

impenhorabilidade absoluta dessa verba, nos termos do disposto no artigo 

649, IV do CPC e segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Inaplicável ao caso a Súmula nº 01 deste egrégio Tribunal de Justiça. II - 

AUSÊNCIA DE FATO NOVO. Inexistindo fato novo a embasar a pretensão 

regimental, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 10253-02.2015.8.09.0000, Rel. DES. GERSON SANTANA 

CINTRA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 24/03/2015, DJe 1759 de 

06/04/2015). Com efeito, do teor do artigo 833, inciso IV do Novo Código 

de Processo Civil, infere-se que são impenhoráveis “os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustendo 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, (...)”. Destarte, com fulcro no preceito 

legal transcrito, tem-se que os valores percebidos por qualquer pessoa a 

título de subsídio, pensão, proventos, salários, etc, são impenhoráveis, 

pois essenciais à sua sobrevivência. Recentes julgados em todo o país 

dispõem a possibilidade de penhora eletrônica de verba salarial na 

conta-corrente do devedor, cujo bloqueio não deve ultrapassar o limite 

percentual de 30% (trinta por cento). Entretanto, a permissão legal 

constante no art. 854 do CPC, qual seja, constrição por meio do sistema 

BACENJUD, visa “possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira”, o que não inclui a hipótese de penhora de 

salário/subsídio em folha de pagamento. Por conseguinte, conclui-se que a 

penhora de 30% sobre os vencimentos do devedor somente é possível se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 626 de 877



incidente em conta-salário ou conta-corrente, não cabendo estender tal 

possibilidade à hipótese de constrição diretamente na folha de pagamento 

do devedor, vez que tal desconto somente é admitido se a dívida cingir-se 

ao pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2º, CPC), que não é o 

caso dos autos. Outrossim, embora seja aceita a possibilidade de penhora 

de proventos do devedor, com desconto em conta corrente até o limite de 

30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, não se admite que o 

órgão/empresa pagador(a) se encarregue de reter mensalmente na folha 

de pagamento do devedor a quantia correspondente. Não pode o Poder 

Judiciário delegar aos órgãos empregadores a função de proceder 

repetidas penhoras na folha de pagamento do devedor, em cumprimento 

de uma única ordem judicial. É certo que a penhora pode ser modificada, 

estando, evidentemente, sujeita a ampliação, redução, substituição, enfim. 

Mas cada penhora é um ato único, emanado de uma ordem judicial, não 

sendo razoável desprezar a forma do instituto simplesmente para facilitar 

uma das partes. Dessa maneira, não merece guarida o pleito da parte 

exequente de constrição mensal de 30% do salário da parte executada, 

diretamente na fonte pagadora, até o limite do débito, pois se presume que 

lhe cause sérios prejuízos, vez que se destinam à manutenção de seu 

próprio provento e de sua família. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de Id. 

24748478. Lado outro, considerando o longo período de tramitação 

processual sem que tenha a parte exequente logrado êxito na satisfação 

integral do seu crédito, intime-se para, no prazo de cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001104-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001104-85.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

CRUZ EXECUTADO: EMILY POLIANA SANTANA RODRIGUES VISTOS. 

Tratando-se de título executivo judicial fundamentado em acordo firmado 

perante o CEJUSC e homologado jucidialmente, nos moldes do que 

preconiza o artigo 515, III, do CPC, seu cumprimento dar-se-á de acordo 

com o artigo 513 e seguintes do mesmo Codex. Deste modo, intime-se a 

parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a parte 

devedora não efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá a parte executada apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não 

terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão 

ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, 

§1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000176-03.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000176-03.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 

execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo para 

impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000170-93.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000170-93.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PGE V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título 

judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os 

autos, verifico que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000171-78.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo: 
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1000171-78.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PGE V I S T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título 

judicial promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do 

exequente como defensor dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os 

autos, verifico que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, 

§ 3º do Provimento nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda 

Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo 

para impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010014-50.2017.8.11.0026. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME VISTOS. Aportou aos 

autos pedido, pelo autor, de suspensão das custas processuais, sob o 

argumento de hipossuficiência econômica, oportunidade em que juntou 

recibo de pagamento de salário. Isso porque o feito foi extinto sem a 

análise do mérito em razão da ausência injustificada da parte autora na 

audiência, ocasião em que foi condenado ao pagamento das custas e 

despesas processuais. No caso, quando a parte comprovar que a sua 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, 

do pagamento das custas. Contudo, no caso dos autos, o autor 

movimentou a máquina judiciária e em nenhum momento demonstrou que a 

sua ausência decorre de força maior, pelo que não há de se falar em 

isenção de custas. Ante ao exposto, mantenho a condenação das custas 

processuais imposta, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita que neste momento defiro, 

observado o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000335-77.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON REIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO QUINTINO FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000335-77.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: JONILSON REIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: THIAGO QUINTINO FRANCA VISTOS. Em se tratando de 

execução de título extrajudicial, CITE-SE a parte devedora para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder 

imediatamente a PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para 

cobertura integral da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, 

deverá ser removido o bem penhorado e depositado em poder do 

exequente, ou de quem este indicar. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta 

pré-estabelecida. Advirta a parte executada que nesta oportunidade 

poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), 

observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca 

as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, 

entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a 

prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 

§ 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, 

nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente 

observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000918-62.2019.8.11.0026. REQUERENTE: GENY FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS VISTOS Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO Conforme 

se verifica da ata de audiência de ID. 27411218, a parte autora deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, ainda que regularmente intimada 

para o ato. Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei 

n.º 9.099/95, extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Isto Posto, diante da 

ausência injustificada da parte autora na solenidade Julgo por Sentença, 

Extinto o Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-36.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000437-36.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA LUCIA MARTINS DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE ARENAPOLIS VISTOS. Cuida-se de ação cominatória de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars, manejada por 

Maria Lúcia Martins da Silva Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso 

e Município de Arenápolis/MT por meio da qual pretende a concessão de 

ordem mandamental para imposição ao ente municipal e estadual a 

realização de procedimento cirúrgico para extração de cálculo renal. 

Afirmou a autora ser portador de doença renal, sendo que em razão da 

referida moléstia necessita com urgência ser submetida a cirurgia para 

extração de cálculo renal. Verbera que procurou acesso à rede pública e 

por diversas vezes não recebeu o tratamento adequado, sendo orientada 

pela própria secretária de saúde ajuizar a presente demanda para 

obtenção da intervenção cirúrgica de que necessita. Ante a ausência de 

documentos que comprovassem o indeferimento do procedimento 

pretendido ou a regulação junto ao SUS, a parte autora requereu a 

suspensão do feito pelo período de 30 dias, tendo em vista a necessidade 

de exames complementares para aferir a necessidade da cirurgia 

vindicada. Transcorrido o prazo de suspensão requerido, deferido pela 

decisão Id. 15987850, retorna a autora manifestando pela suspensão do 

feito por mais 30 dias, tendo em vista que após a realização de exames foi 

constatada a necessidade de novos exames complementares (Id. 

16780914). Diante do transcurso de prazo superior ao requerido pela 

autora, determinou-se a sua intimação para dar andamento ao feito, 

contudo, quedou-se inerte. É o que havia a relatar. FUNDAMENTO e 

DECIDO Adentrando diretamente ao cerne da controvérsia, a hipótese dos 

autos estampa, mais uma vez, situação em que a concepção generalizada 

de que o conceito de Sistema Único de Saúde significa acesso irrestrito, 

descontrolado, como se todos tipos de tratamento médico tivessem de ser 

prestados, de modo universal, integral e gratuito a todo cidadão brasileiro, 

o que acaba por resultar em demandas judiciais que reclamam a prestação 

de serviços de saúde cujo alcance não deveria ser buscado ou discutido 

neste âmbito. Da análise dos autos, constata-se que a autora 

apresentou-se como portadora de patologia renal, solicitando a concessão 

judicial de medida cominatória que lhe assegurasse o direito de realização 

de cirurgia de remoção de cálculo renal, porque estaria em situação 

gravíssima, com evidente prejuízo à sua qualidade de vida. No entanto, o 

procedimento cirúrgico requerido não possui qualquer urgência ou 

emergência a justificar sua tramitação prioritária ou fora do fluxo habitual 

de regulação, o que, diga-se de passagem, acabou por se confirmar com 

o passar do tempo, porque a própria paciente tem quedado inerte no que 

concerne a comprovação da urgência do procedimento requestado. Após 

ter permanecido inerte por mais de um ano, compareceu aos autos apenas 

para informar que está ciente do despacho que determinou sua 

manifestação, sem dar qualquer prosseguimento ou juntando novos 

documentos que comprovem a necessidade da medida pleiteada. Somente 

esse panorama já permite assinalar que: não obstante se respeite e se 

compreenda o quadro de saúde da autora, está evidenciado nos autos 

que o tratamento da sua condição médica não demandava a intervenção 

judicial para que pudesse ser alcançado. A situação retratada atrai o 

raciocínio da reserva do possível: não é ideal que a prestação da Saúde 

Pública seja morosa, mas se tratando de procedimento não emergencial, 

sujeito a fila de espera sem riscos de vida, sendo possível a regulação 

administrativa do pedido e seu acompanhamento, não nos parece que isso 

deva ser trazido ao Judiciário, porque, como demonstrado, não há urgente 

que justifique o pronunciamento judicial. Diante do exposto, e nos termos 

do art. 487, I, do NCPC, extingo o processo, com apreciação de mérito, 

para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial denegando à autora a 

prestação material de saúde reclamada na inicial. Em tempo, tendo em 

vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado (Id. 15229004), 

fixo-os seus honorários no valor equivalente a 02 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. 

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Registre-se, intimem-se, 

arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta sentença. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS PROCESSO: 

1000753-15.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE JAIDER DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

movida por JOSÉ JAIDER DOS SANTOS SILVA, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos. Intimação para a parte 

autora comparecer à audiência de conciliação designada (ID 233334387). 

Citação e intimação da parte requerida devolvida (ID 25540186). Termo de 

Audiência de Conciliação infrutífera (ID 25910027). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Observa-se que a 

parte autora, a qual tem interesse na causa, apesar de devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado, não compareceu à Audiência de 

Conciliação, conforme termo junto ao ID 25910027. A parte reclamada 

compareceu e requereu a extinção do processo, ante a ausência da parte 

autora. Dessa forma, não havendo qualquer interesse da autora na 

continuação do procedimento, outra alternativa não há senão a extinção 

do feito, nos moldes do artigo 51, inciso I, da lei 9.099/95. Dessa forma, em 

vista do abandono da causa pela parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem apreciação do seu mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-12.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BONILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000986-12.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ELIANE BONILHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

DECIDO Conforme se verifica da ata de audiência de ID.28372080, a parte 

autora deixou de comparecer na audiência de conciliação, ainda que 

regularmente intimada para o ato. Assim, de acordo com a inteligência do 

art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Isto 

Posto, diante da ausência injustificada da parte autora na solenidade Julgo 

por Sentença, Extinto o Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no 

art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-85.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001007-85.2019.8.11.0026. INTERESSADO: REGINALDO MARTINS 

SOBRINHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

DECIDO Conforme se verifica da ata de audiência de ID.28374218, a parte 

autora deixou de comparecer na audiência de conciliação, ainda que 

regularmente intimada para o ato. Assim, de acordo com a inteligência do 

art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, extingue-se o processo: I – quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Isto 

Posto, diante da ausência injustificada da parte autora na solenidade Julgo 

por Sentença, Extinto o Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no 

art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000993-04.2019.8.11.0026. REQUERENTE: VICTOR GOMES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS Deixo de apresentar o relatório, 

com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO Conforme se 

verifica da ata de audiência de ID.28372630, a parte autora deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, ainda que regularmente intimada 

para o ato. Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei 

n.º 9.099/95, extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Isto Posto, diante da 

ausência injustificada da parte autora na solenidade Julgo por Sentença, 

Extinto o Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-75.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000846-75.2019.8.11.0026. REQUERENTE: VALERIA DOS SANTOS 

ALVES REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

PHILCO ELETRONICOS SA VISTOS Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO Conforme se verifica 

da ata de audiência de ID.26792000, a parte autora deixou de comparecer 

na audiência de conciliação, ainda que regularmente intimada para o ato. 

Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Isto Posto, diante da ausência 

injustificada da parte autora na solenidade Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ANDREOTTI GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 

9099/95. trata-se de pedido de desistência formulado pelo reclamante. 

Conforme dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados Especiais 

o pedido de desistência independe da anuência do autor, independente da 

fase na qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de 

custas. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-91.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010074-91.2015.8.11.0026. EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA VISTOS. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput da Lei 9099/95. 

Trata-se de pedido de desistência formulado pelo reclamante. Conforme 

dispões o Enunciado nº 90 do FONAJE, nos Juizados Especiais o pedido 

de desistência independe da anuência do autor, independente da fase na 

qual o processo se encontra. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG) 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Isento de custas. DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000921-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000921-17.2019.8.11.0026. REQUERENTE: GABRIELLY APARECIDA DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO Conforme 

se verifica da ata de audiência de ID.27990062, a parte autora deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, ainda que regularmente intimada 

para o ato. Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei 

n.º 9.099/95, extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Isto Posto, diante da 

ausência injustificada da parte autora na solenidade Julgo por Sentença, 

Extinto o Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000189-70.2018.8.11.0026. REQUERENTE: CLAUDIOMAR QUEIROZ 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS. Manifesta-se o 

executado por meio da petição de Id. 20126603, alegando nulidade de 

intimação da sentença prolatada, bem como dos demais atos posteriores, 

uma vez que fora requerido expressamente, em petição datada em 

05.02.2018, que todas as intimações dirigidas ao autor fossem realizadas 

em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 

14.992-A, nos termos do art. 272, §2º e §5º do novo CPC. Compulsando 

os autos verifica-se que assiste razão ao executado, porquanto, 

conforme se infere do teor da petição Id. 14206575, foi requerido que 

todas as intimações dos atos processuais fossem direcionados 

exclusivamente em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira 

Castro, tornando evidente a nulidade dos atos processuais posteriores à 

sentença prolatada. Nesse sentido, orienta a Corte Superior: 

"PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. 

REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE CONFIGURADA. Havendo 

requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas e 

publicadas em nome de advogado indicado e constituído nos autos, 

caracteriza-se cerceamento de defesa a publicação de intimação em 

nome de outro advogado, mesmo que também esteja devidamente 

constituído. Precedentes. Agravo regimental não provido, com aplicação 

de multa". (STJ -4ª T. - AgRg no REsp 915495/RJ - Rel. Luis Felipe Salomão 

- j.27/03/12 - DJe 10/04/12) Portanto, defiro o pedido formulado pelo 

executado e declaro nulo todos os atos praticados após a prolação da 

sentença, reconhecendo como nula a incidência das penalidades do art. 

523 do CPC, conforme bem delineado na petição Id. 20126603. Nesses 

moldes, considerando o teor do art. 278 do Código de Processo Civil, 

prescrevendo que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira 

oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de 

preclusão, tendo em vista que devidamente cientificado de todos os atos 

processuais praticados nos autos, a parte executada não demonstrou 

interesse em recorrer da sentença Id. 14370834, limitando-se a combater 

apenas a cobrança das penalidades previstas no art. 523 do CPC, defiro 

parcialmente o pedido formulado pelo credor para levantamento dos 

valores bloqueados. Por tal razão, JULGO E DECLARO extinto o processo 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por fim, decorrido o 

prazo recursal, DETERMINO a expedição de alvará em favor do executado 

para levantamento do valor de R$ 502,75, tendo em vista o excesso do 

valor bloqueado. Após, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do restante do valor bloqueado no ID 19927279. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Cumpra-se. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAELSON CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000979-20.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JOSE LAELSON CORREIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 

38, in fine da Lei 9.099/95. DECIDO Conforme se verifica da ata de 

audiência de ID.28371242, a parte autora deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, ainda que regularmente intimada para o ato. 

Assim, de acordo com a inteligência do art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/95, 

extingue-se o processo: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Isto Posto, diante da ausência 

injustificada da parte autora na solenidade Julgo por Sentença, Extinto o 

Processo sem Julgamento de Mérito, com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao Arquivo, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-71.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000370-71.2018.8.11.0026. REQUERENTE: MARILEIDE DOMINGUES DA 

SILVA REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

ajuizada por MARILEIDE DOMINGUES DA SILVA em face de ÁGUAS DE 
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ARENÁPOLIS/MT, ambos devidamente qualificados. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Inicialmente nego o pedido de suspensão dos 

autos, em razão da decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA, nº 

1000694-27.2019.8.11.0026, movida pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

ARENÁPOLIS-MT, em desfavor da ora requerida e ainda do MUNICIPIO DE 

ARENAPOLIS, a qual DECLAROU NULO O ATO JURÍDICO, TERMO ADITIVO 

– CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2000: “Pelo exposto, com fundamento no 

art. 12 da Lei 7.347/85, tendo em vista tratar-se de nulidade absoluta, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada, razão pela qual DECLARO NULO O ATO 

JURÍDICO consistente no TERMO ADITIVO – CONCORRENCIA PÚBLICA 

001/2000, objeto da presente ação”. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré, bem como o litisconsórcio necessário. Como se 

sabe, a aferição da legitimidade ad causam, conforme doutrina majoritária, 

é feita “à luz da situação jurídica de direito material posta pelos autores na 

petição inicial”. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, 

para extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a 

legitimidade. Trata-se de análise realizada in status assertionis, ou seja, 

mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material. 

Partindo-se dessa premissa, o autor, na qualidade de possuidor ou 

proprietário do imóvel, pode solicitar à concessionária de serviço público a 

ligação de água no imóvel. Se houve (ou não) o atendimento dos requisitos 

necessários para o atendimento do pedido, ou ainda se são (ou não) 

legítimos tais requisitos, são questões afetas ao mérito da demanda e 

suplanta o juízo de cognição superficial intrínseco à análise das condições 

da ação. Passo ao julgamento do mérito. Narra a exordial que o requerente 

adquiriu um terreno urbano, localizado na Rua Izaias Pereira de Almeida, 

bairro São Mateus III, em Arenápolis/MT, onde visava realizar a construção 

da sua residência. Sustenta que, solicitou à concessionária promovida o 

fornecimento de água para sua residência, onde foi informado pelos 

prepostos da empresa ré, que não seria possível realizar os 

procedimentos necessários para conectar a instalação hidráulica do 

imóvel, porque a responsabilidade pela implantação dos serviços é do 

loteador. Com efeito, a negativa apresentada pela ré se sustenta, na 

alegação que a referida área foi loteada de acordo com Alvará de Licença 

nº 057/1987, expedido pela Prefeitura Municipal de Arenápolis em 

03/01/1987. Portanto, verifica-se tratar de loteamento particular. Por sua 

vez, a empresa Requerida Águas de Arenápolis, foi constituída e 

devidamente registrada em 27/07/1994, ou seja, aproximadamente 07 

(sete) anos após a Prefeitura Municipal ter expedido o Alvará de Licença 

nº 057/1987, referente ao loteamento São Mateus I, II e III. Apesar de 

vencer a licitação e ter firmado Contrato de Concessão em 24/11/2000, a 

Requerida Contestante somente conseguiu de fato exercer suas 

atividades através de reintegração de posse ocorrida em 31/07/2003. 

Sendo assim, alega total ausência de relação jurídica entre está e o 

loteamento, contudo suas alegações não merecem prosperar, posto que, 

neste caso deixaríamos os moradores do referido local totalmente à mercê 

da própria sorte, já que a requerida simplesmente poderia se esquivar de 

fornecer o serviço essencial, sob alagação de que não possuía contrato 

de concessão a época do loteamento. A água é direito de primária 

importância que deve ser assegurado mediante prestação positiva do 

Estado, entendimento majoritário de que o acesso a esses serviços é bem 

essencial a todos. Diante deste quadro, em exercício de ponderação, é 

inegável a prevalência da dignidade da pessoa humana, atendida com 

fornecimento de água potável. Negar o acesso deste serviço à parte 

autora, além de colocar em risco sua saúde, outro bem protegido pela 

Constituição Federal, também feriria a isonomia, já que os demais 

moradores daquele bairro contam com o fornecimento deste mesmo 

serviço. Neste mesmo sentido, já se decidiu: Prestação de serviços 

Fornecimento de água e esgoto Instalação recusada pela concessionária - 

Ação de obrigação de fazer - Sentença de procedência Imóvel situado em 

loteamento irregular e em área de proteção ambiental Irrelevância 

Ausência de prova de riscos concretos oriundos da instalação de rede 

Outras residências da mesma rua providas com o serviço Serviço de 

natureza essencial Obrigação de fornecimento sob pena de multa diária 

Sentença mantida Apelação desprovida (TJSP; Apelação 

1003886-37.2015.8.26.0269; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; 

Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017) 

Prestação de serviços Fornecimento de água Ação de obrigação de fazer 

Loteamento irregular Negativa de fornecimento de água Inadmissibilidade 

Caráter de essencialidade - Improvimento do recurso. (TJSP; Apelação 

0004810-50.2014.8.26.0156; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 

26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 08/06/2017) Insta salientar que 

a presente decisão tão somente sobreleva, no caso concreto, a dignidade 

da pessoa humana, a função social da propriedade e a isonomia, frente a 

um dano, aparentemente, já consolidado. Diante do exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: - DETERMINAR que a ré providencie o 

fornecimento de água potável no imóvel do autor, no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de ser arbitrada multa diária no caso de descumprimento. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA RODRIGUES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000191-06.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: RAYSSA RODRIGUES BORGES 

EXECUTADO: EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de EXECUÇÃO - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por RAYSSA RODRIGUES BORGES em desfavor de EDUARDO 

RAIMUNDO DOS SANTOS. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo, nos seguintes termos: “EDUARDO RAIMUNDO DOS SANTOS ora 

EXEQUIDO e os avalistas CARLOS RAIMUNDO DA SILVA e LEONARDO 

PIRES DA SILVA reconhecem a dívida de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e 

quinhentos reais) referente ao cheque n° 001259 cooperativa Sicredi n° 

8052, conta n° 17011-9, acrescido de juros e correção monetária, que foi 

emitido para a EXEQUENTE RAYSSA RODRIGUES BORGES e se obrigam a 

fazer o pagamento do mesmo. O valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e 

quinhentos reais) referente ao cheque, será pago em 38 parcelas de R$ 

1.000,00 (um mil reais) sendo que a última parcela será de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), com o vencimento todo dia 20 de cada mês, 
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sendo a primeira parcela no dia 20/02/2020, e última parcela no dia 

20/03/2023, conforme tabela de data e valores que segue em anexo. Os 

valores deverão ser depositados na conta corrente n° 16.199-3, agencia 

n° 0804, tendo como favorecida Cleides Casemiro Rodrigues, na 

Cooperativa Sicredi. O cheque será entregue após a homologação do 

acordo, porem a quitação só se dará com o cumprimento de total 

pagamento do valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e 

suas possíveis multas e juros de atraso que seguem; No caso de atraso 

de uma parcela, considere-se vencida todas as outras restantes, podendo 

a exequente seguir com a execução. O juros de atraso fica fixado em 1% 

ao mês e multa de 2% mais correções ate a data do efetivo pagamento. 

Caso qualquer clausula do acordo seja descumprida fica estabelecida 

multa penal em 20% sobre o valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e 

quinhentos reais) A simples afirmação da exequente de não pagamento 

pelo exequido, considera-se suficiente como prova de não cumprimento 

da presente minuta de acordo. Fica qualificado como avalistas o Sr. 

CARLOS RAIMUNDO DA SILVA e LEONARDO PIRES DA SILVA, ficando 

obrigados em honrar todas as clausulas do acordo caso o exequido não o 

faça, sujeitos também a uma possível execução caso resolvam não 

cumprir o acordo. Com a homologação do acordo encerra-se a 

necessidade do protesto do titulo executivo (cheque) ficando as custas 

do protesto por conta do executado, bem como pedir sua retirada”. Isso 

posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado deve se 

limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva 

transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-94.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000308-94.2019.8.11.0026. REQUERENTE: RAFAEL CABRAL DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFONICA BRASIL S.A., no processo que lhe move RAFAEL CABRAL 

DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com alegação de 

omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, interposto 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida a qual 

condenou em danos morais, sob alegação de omissão por não 

fundamentar a existência do dano moral, bem como não considerar as 

telas sistêmicas juntadas na contestação. Verifica-se que não merece 

prosperar a alegação de omissão, posto que na sentença embargada 

foram explorados todos os pontos da exordial, bem como da contestação, 

constando ainda tópico específico a respeito dos danos morais a serem 

indenizados, tratando-se de dano in re ipsa, por negativação indevida. No 

que se refere as telas sistêmicas apresentadas pela defesa as mesmas 

não foram suficientes para comprovar as alegações da requerida, bem 

como demonstrar a existência dos débitos. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, abaixo 

colacionado: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - DADOS DA TELA DE 

COMPUTADOR - PROVA INSUFICIENTE DA RELAÇÃO JURIDICA - 

AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA DENTROS DOS PARAMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A 

inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 2 - Assim, restando 

comprovada nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que 

decorrente de fraude, o dano moral resta configurado, especialmente 

quando não comprovada a contratação. 3 - Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor 

de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do 

consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 4 - 

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quando fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. 5 - Recurso conhecido e improvido. 6 - 

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT Recurso 

Inominado nº 0010230-23.2013.811.0048, Cuiabá, 15 de maio de 2015, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA). O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o(a) embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 
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PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

há omissão na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. Ademais, 

CONDENO a embargante TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao 

embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS GUIMARAES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010076-27.2016.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS 

GUIMARAES FERNANDES REQUERIDO: COMERCIAL MILENIO LTDA - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por MARIA DOS ANJOS GUIMARAES FERNANDES em 

desfavor de COMERCIAL MILENIO LTDA - ME. Decido. As preliminares se 

confundem com o mérito e serão analisadas em momento oportuno. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Trata-se de Ação Indenizatória por danos 

materiais e morais, proposta pelo Reclamante em desfavor do Reclamado, 

sob o fundamento de responsabilidade por ato ilícito decorrente de 

acidente de veículo. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, 

cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, 

dentre eles a própria causa que levou ao acidente envolvendo o veículo 

dos reclamantes. Senão vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; In casu, verifico que o 

Reclamante demonstra a existência do dano, entretanto não consegue 

demonstrar a culpa do reclamado no evento. Ora, o Boletim de Ocorrência, 

por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo Reclamante 

ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado. 

Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLACA 

ENCONTRADA NO SLO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO 

UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DE 

PARTE RÉ/APELADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE O AUTOR. ART. 

373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A 

responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, 

pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a 

existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do 

agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o 

dever de indenizar.2. O fato da placa de um dos veículos ter ficado no 

solo em decorrência do acidente, por si só, não é capaz de caracterizar a 

culpa da parte que o conduzia.3. O boletim de ocorrência de acidente de 

trânsito, com declaração unilateral do condutor do veículo envolvido no 

acidente, ainda que possa servir de elemento formador da convicção 

judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica 

que os fatos declarados correspondem à verdade.4. A responsabilidade 

civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação 

da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu 

nos autos. Portanto, diante da ausência de prova de culpa da Apelada/Ré 

pelo acidente, ela não pode ser responsabilizada pelos danos materiais e 

morais suportados pelo autor em razão do sinistro.5. Sentença mantida.6. 

Recurso provido.(N.U 0000398-96.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 

15/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS 

LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA 

PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE 

REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA 

PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de cobrança de indenização 

do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos 

fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão 

sofrida. (N.U 1004706-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) A 

responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a 

concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, 

fato que não aconteceu nos autos. Ao lado disso, no que concerne aos 

danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Entretanto, com 

relação ao dano moral, regra geral não é possível a caracterização de 

dano moral in re ipsa (presumido, que independe de comprovação) nos 

casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, quando normalmente é 

discutida apenas eventual reparação por danos materiais. Nessas 

hipóteses de acidente, para haver indenização de dano moral, é 

necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo 

extrapatrimonial, o que se fez no caso em tela, razão pela qual entendo 

como indevido. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para: - JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-39.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KEROLAYNE PORTO SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010060-39.2017.8.11.0026. REQUERENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME REQUERIDO: KEROLAYNE PORTO SEVERINO PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes R. J. SILVESTRE CALCADOS – ME em desfavor de 

KEROLAYNE PORTO SEVERINO, em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

certidão, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder 

Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual que tem ampla 

competência, não pode manter uma estrutura para tramitar processos que 

nem mesmo as partes fazem valer a importância da lide/interesse. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-48.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FERREIRA DE SENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000421-48.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ERALDO FERREIRA DE SENE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA 

proposta por ERALDO FERREIRA DE SENE em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relatório dispensado, 

conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A Requerida foi devidamente citada para comparecer à 

audiência de conciliação, com a advertência da aplicação dos efeitos da 

revelia e confissão quanto à matéria de fato em caso de ausência. Por 

ocasião da audiência de conciliação, a requerida não compareceu. 

Note-se que a reclamada recebeu a citação em tempo hábil para 

comparecer à audiência. Portanto, ainda que tenha apresentado 

contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na oportunidade 

da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que a Requerida 

preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu ao ato 

conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) Com efeito, no caso dos 

autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA. No que se refere a 

preliminar de ilegitimidade ativa, trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a 

Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de consumidor todas as 

pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do 

fato de produto ou serviço. Toda e qualquer vítima de acidente de 

consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida 

pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, 

terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de 

consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no 

serviço. Verifica-se que a unidade consumidora se encontrava em nome 

de terceiro, contudo, a parte autora comprova que está quem adimplia as 

faturas, restando a autora legítima para requerer o dano imaterial e 

material como consumidora por equiparação (bystanders). Portanto 

indefiro a preliminar. Passo a análise do mérito. Em suma, sustenta a parte 

autora que Assevera o reclamante que nos autos do processo 
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8010081-83.2015.8.11.0026 foi reconhecida a legitimidade da cobrança da 

fatura referente ao mês de abril/2015 da unidade consumidora 

6/1509394-1, devendo a promovida notificar previamente a esposa do 

promovente para que efetuasse o pagamento. Aduz que efetuou o 

pagamento da referida fatura, contudo, no mês de maio/2019 a promovida 

emitiu a fatura de consumo, constando lançamentos referentes a juros de 

mora, multa e atualização monetária referente à fatura do mês de 

abril/2015, contudo, alega que os referidos valores são indevidos, tendo 

em vista que a promovida nunca noticiou a esposa do promovente para 

efetuar o pagamento da referida fatura. Assim, requereu antecipação de 

tutela para suspender a cobrança referente ao mês de maio/2019, até o 

deslinde do feito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em 

que pese às suas alegações, não há elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Não obstante 

o promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não 

há provas suficientes para a procedência da lide, portanto, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Fora 

determinado em sentença o pagamento da referida fatura, o que não havia 

sido feito pelo autor, não demonstrado ilegalidade na cobrança. Ressalto a 

regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor serve 

para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para - DECRETAR A 

REVELIA DA REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 9.099/95, e 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-07.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA LAURIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS OAB - MT0006729A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000372-07.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA 

LAURIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA COM 

PEDIDO DE DANO MORAL, proposta por MARIA DA GLORIA LAURIANO 

contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do 

artigo 355, inc. II, do Código de Processo Civil. No mérito a pretensão 

merece Juízo de Procedência. Resta comprovado nos autos a interrupção 

do fornecimento de energia na residência do autor, e ainda, tentativa de 

solução administrativa, anexando protocolo de atendimento, e, mesmo 

após decorridos mais de 25 horas das reclamações dando conta da falta 

de fornecimento de energia elétrica a reclamada não solucionou o 

ocorrido. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaco que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo a Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço por 

parte da reclamada. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um 

bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso 

facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento 

rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da 

Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, resta demonstrada a falha na prestação do serviço. 

Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 
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também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Nesse sentido, verbis: "RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

VERIFICADA. EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou 

incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) Quanto ao 

pedido de danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A parte autora 

permaneceu mais de 24 horas sem energia em sua residência, sem 

qualquer justificativa da requerida, não sendo atendida suas solicitações 

administrativas. Deve-se ainda considerar tratava-se da noite de 

passagem do ano, dia 31/12/2018, e a autora reside com seu neto de 02 

(anos) que possui microcefalia. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado 

pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Por todo 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-96.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000864-96.2019.8.11.0026. REQUERENTE: E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP REQUERIDO: APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP, contra APARECIDO 

ANTONIO DOS SANTOS, devidamente qualificados. Dispensado o 

Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prevê o artigo 336 do Código de 

Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. No 

artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe 

manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, 
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presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o 

requerido, pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme 

certidão, não contestou o pedido, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Prosseguindo, da análise dos autos verifico que o ponto 

nodal do presente processo repousa no inadimplemento de uma obrigação 

representada pelo título de crédito constante dos autos. De início já adianto 

que as pretensões do Promovente merecem pleno acolhimento. Explico! O 

Promovente alega que o Promovido deixou de adimplir com obrigação 

pecuniária representada pelo título de crédito que acostou a inicial (nota 

promissória). Verifica-se, pois, que o Promovente demonstrou todos os 

elementos de constituição do seu direito, tal como determina o art. 373, I, 

CPC/2015. É dizer, para além dos efeitos clássicos da revelia, o conjunto 

probatório constante dos autos leva a segura conclusão de que o crédito 

de fato existe, assim como a sua inadimplência, motivo pelo qual a 

procedência dos pedidos autorais é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Promovido a efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 745,79 (setecentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e nove centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010103-83.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010103-83.2011.8.11.0026. EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: FERNANDO MENDES FERREIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. É o necessário. Decido. Verifica-se que a parte 

autora anexou pedido de desistência A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ACOLHO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, 

NCPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-85.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010001-85.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de EXECUÇÃO - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes R. J. SILVESTRE 

CALCADOS - ME em desfavor de ANDRELAINE DOS SANTOS LIMA. É o 

necessário. Decido. Foram realizadas tentativas de penhora online e 

RENAJUD. O autor foi intimado para apresentar bens, contudo deixou o 

prazo transcorrer sem se manifestar. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 
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apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8009999-18.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: R. J. SILVESTRE CALCADOS - 

ME EXECUTADO: JEFERSON DE MACIEL SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, 

tendo como partes R. J. SILVESTRE CALCADOS – ME em desfavor de 

JEFERSON DE MACIEL SANTOS, em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fato que 

impõe, inevitavelmente, a extinção, uma vez que o Poder Judiciário atual, 

especialmente a Justiça Estadual que tem ampla competência, não pode 

manter uma estrutura para tramitar processos que nem mesmo as partes 

fazem valer a importância da lide/interesse. O abandono processual é 

causa de extinção de processo – CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, 

por se tratar de processo sujeito ao disposto na Lei n. 9.099/1995, é 

inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, em face do art. 51, § 

1º, daquela lei especial que regula os juizados, conforme entendimento 

doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e pratica dos juizados 

especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA 

JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados 

especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. 

ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). 

Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 

267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL 

N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-42.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000499-42.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JENIFER ROBERTA GARCIA 

PARPINELLI REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 
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Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, movida por JENIFER ROBERTA GARCIA PARPINELLI em desfavor 

de OI S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da produção de provas 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido liminar e 

determino a retificação do polo passivo da presente ação para constar 

como reclamada a empresa OI S/A. A reclama alega preliminar de 

suspensão do feito ante os recursos especial nº RESP. 1.525.174/RS e 

1.525.134/RS, AFETADOS nos seguintes temas: I) ocorrência de dano 

moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou 

má prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se 

configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a 

necessidade de comprovação nos autos; II) - prazo prescricional incidente 

em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior 

ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados 

ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 

205 do CC), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do CC) ou outro prazo; III) - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do CDC) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); IV) - 

abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela parte autora na fase instrutória ou 

passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, 

mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos. 

Portando, em razão da presente lide não discutir qualquer das matérias 

afetadas, tratando-se de assunto diverso, AFASTO a preliminar suscitada, 

e determino o prosseguimento do feito. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de telefonia, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Pelo que se extrai da peça inaugural, e dos documentos que 

acompanham a parte autora solicitou serviço da requerida, o qual não fora 

instalado, contudo, passou a receber cobranças. Assim, objetiva com a 

presente demanda a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados. 

Em sua contestação, a promovida aduz que os serviços foram 

disponibilizados e utilizados pela autora, sendo que os valores cobrados 

correspondem exatamente à prestação dos serviços, eis que cobranças 

são as devidas e devem ser pagas. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de 

comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Tendo em vista, que não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a legalidade das cobranças 

realizadas, tampouco que o serviço foi instalado e utilizado pela autora. A 

Reclamada como possuidora das provas, poderia ter anexado aos autos 

extrato de utilização, faturas, ou outros documentos, contudo, não o fez. 

Deixa a promovida de apresentar qualquer tipo de documento que 

comprove suas alegações no sentido de demonstrar a instalação e 

utilização dos serviços, que justificaria tal cobrança pela mesma, não se 

desincumbindo, portanto, do ônus da prova. Destarte, que atualmente o 

serviço de telefonia é considerado essencial, principalmente pelo fato de 

se configurar a responsabilidade objetiva da promovida, por ser 

fornecedora de mercadorias/serviços, de acordo com a interpretação que 

se dá as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. De tal 

modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. É possível verificar 

nos autos que a requerida prometeu a instalação do serviço, não o 

realizou e ainda passou a enviar cobranças a autora. Ademais, a 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, e a falha na prestação dos serviços caracterizados 

como passíveis de gerar lesão aos direitos da personalidade e passíveis 

de compensação. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte autora em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela parte ré, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que se refere ao quantum 

da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o 

seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais. Nesta esteira a eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atentado (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte autora, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte ré 

a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - DETERMINAR a retificação do polo passivo 

da presente ação para constar como reclamada a empresa OI S/A. - 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000386-25.2018.8.11.0026. REQUERENTE: GERUSA DE ARAUJO 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

GERUSA DE ARAUJO PEREIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A É o necessário. Decido. A 

executada quitou a dívida, o que faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000865-81.2019.8.11.0026. REQUERENTE: E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP REQUERIDO: BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP, contra BIANKHINE 

RANIERY BORGES DA SILVA, devidamente qualificados. Dispensado o 

Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Prevê o artigo 336 do Código de 

Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria 

de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir”. No 

artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao réu cabe 

manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, 

presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não cuidou o 

requerido, pois, em que pese regularmente citado e intimado, conforme 

certidão, não contestou o pedido, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Prosseguindo, da análise dos autos verifico que o ponto 

nodal do presente processo repousa no inadimplemento de uma obrigação 

representada pelo título de crédito constante dos autos. De início já adianto 

que as pretensões do Promovente merecem pleno acolhimento. Explico! O 

Promovente alega que o Promovido deixou de adimplir com obrigação 

pecuniária representada pelo título de crédito que acostou a inicial (nota 

promissória). Verifica-se, pois, que o Promovente demonstrou todos os 

elementos de constituição do seu direito, tal como determina o art. 373, I, 

CPC/2015. É dizer, para além dos efeitos clássicos da revelia, o conjunto 

probatório constante dos autos leva a segura conclusão de que o crédito 

de fato existe, assim como a sua inadimplência, motivo pelo qual a 

procedência dos pedidos autorais é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Promovido a efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 155,29 (cento e cinquenta e cinco 

reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 

562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 
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– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000090-03.2018.8.11.0026. EXEQUENTE: E M CAMPOS DO NASCIMENTO 

- EPP EXECUTADO: KELLEN ARAUJO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO RECLAMATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta 

por E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP em desfavor de KELLEN 

ARAUJO DA SILVA. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo. “O executado pagará a importância de R$ 1.900,00 (um mil e 

novecentos reais), em 09 parcelas, no endereço indicado, sob pena de 

clausula penal de 50%, juros de 6% ao mês e honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da parcela inadimplida. A exequente se compromete a 

retirar o nome da executada do SPC/SERASA, no prazo máximo de 05 

dias”. Isso posto, considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito 

que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-14.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS EMERICH JUNIOR OAB - MT17582/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000863-14.2019.8.11.0026. REQUERENTE: E M CAMPOS DO 

NASCIMENTO - EPP REQUERIDO: ALICE DOS SANTOS PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de EXECUÇÃO - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP em desfavor de ALICE 

DOS SANTOS. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, 

nos seguintes termos: “O reclamado reconhece o débito da divida no valor 

de R$ 1.700,00. O pagamento será efetuado em 17 parcelas de R$ 100,00. 

Os pagamentos serão efetuados direto no estabelecimento da parte 

autora, localizado na Av. Prefeito Caio, 357, Centro, Arenápolis/MT. O 

inicio do pagamento será em 24/12/2019, restando como data de 

vencimento o dia 24 dos meses seguintes. Restou acordado, ainda, que a 

inadimplência de qualquer das prestações no respectivo mês de 

vencimento implicará no vencimento antecipado do contrato objeto dos 

autos, abatendo-se as parcelas pagas e reconhecendo a divida restante 

devidamente corrigida, bem como o acréscimo do montante de 30%, juros 

de 3% a.m. aplicado de honorários de 15% ao valor total do acordo.”. Isso 

posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado deve se 

limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva 

transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000825-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000825-02.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ROSENY RODRIGUES DOS 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO proposta por ROSENY RODRIGUES DOS 

SANTOS OLIVEIRA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Decido. No tocante à preliminar de incompetência deste 

Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial, 

esta não merece guarida visto que não há a necessidade de realização da 

perícia, conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos 

aspectos jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a 

produção de prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente 

para julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do 

litígio envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam 

a realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 

ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial, ademais, já fora realizada perícia no medidor, constando tais 

documentos nos autos. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que 

recebeu cobrança no valor total de R$ 2.304,22 (dois mil trezentos e 

quatro reais e vinte e dois centavos) referente a um suposto consumo a 

recuperar. Em contestação, a reclamada esclarece que a referida fatura 

foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor 

de energia elétrica da Unidade Consumidora, gerando o Termo de 

Ocorrência e Inspeção. Afirma a parte reclamada que realizou todos os 

procedimentos necessários para verificação de irregularidades nos 

equipamentos instalados na residência da parte reclamante, em estrita 

obediência ao regramento normativo da ANEEL, tendo sido constatada 

irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia elétrica. Por 

essa razão, refez os cálculos de consumo e procedeu à recuperação de 

receita, mediante emissão de fatura de cobrança. Da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, conforme se depreende da 

análise dos autos do processo digital, a existência de relação jurídica 

entre as partes restou incontroversa. Os documentos acostados aos 

autos demonstram que a cobrança questionada na inicial é devida, tendo a 

reclamada atuado em exercício regular de direito. De fato, restou 

evidenciado que, em inspeção realizada na residência da reclamante, 

constatou-se a presença de irregularidades no aparelho medidor de 

energia elétrica de titularidade da parte autora, o que motivou a elaboração 

do respectivo termo de ocorrência e inspeção (TOI) n° 919507. Ademais, 

verifica-se que a aludida irregularidade foi comprovada por diversos 

documentos, os quais também foram juntados aos autos bem como laudo 

de reprovação expedido pelo IPEN-MT. É certo, ademais, que, após a 

completa apuração da irregularidade, a reclamante recebeu o 

agendamento de avaliação técnica do medidor, e carta de notificação da 

empresa reclamada contendo os parâmetros e bases de cálculo utilizados 

para emissão da cobrança por consumo não faturado, facultando-lhe 

prazo para oferecimento de defesa administrativa. Assim, diante da 

constatação de irregularidades no equipamento de medição instalado na 

residência da reclamante, tenho que a reclamada cumpriu os 

procedimentos técnicos para comprovação da anormalidade e, 

consequentemente, para emissão de fatura de cobrança a título de 

recuperação de consumo, em estrita obediência ao regramento normativo 

constante da Resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente seus artigos 

129, 130 e 133. A empresa concessionária de energia elétrica tem o direito 

de instaurar procedimento administrativo para apurar irregularidades no 

consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar eventual 

anormalidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 414/2010 – 

ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento realizado com a 

devida intimação do consumidor para manifestação, bem como laudo 

técnico demonstrando a irregularidade apontada pela concessionária e 

IPEN-MT, as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não 

configuram ato ilícito, mas sim exercício regular de direito. Desta forma, 

reconheço como legítimo o procedimento de verificação de irregularidades 

realizado pela empresa reclamada, sendo, portanto, devido o débito 

faturado a título de recuperação de consumo, não havendo que se falar 

em comportamento ilícito que pudesse justificar a declaração de 

inexistência do débito. Diante de tais ponderações, as pretensões 

contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a 

regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o 

valor de R$ 2.304,22 (dois mil trezentos e quatro reais e vinte e dois 

centavos), com juros e correção monetária a partir do vencimento, 

devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome 

do autor. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no 

artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte 

autora. - REVOGO A LIMINAR deferida em exame sumario; - ACOLHO O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da 

quantia de R$ 2.304,22 (dois mil trezentos e quatro reais e vinte e dois 

centavos), relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária 

a partir do vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000052-54.2019.8.11.0026. REQUERENTE: GENY FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por GENY FRANCISCA DA SILVA em face 

de ÁGUAS DE ARENÁPOLIS/MT, ambos devidamente qualificados. 

Fundamento e Decido. Indefiro a preliminar de impugnação quanto ao 

pedido de assistência gratuita, uma vez que, o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas e o artigo 55 da 

mesma Lei, estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o 
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vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Alega a parte autora que, a fatura de novembro de 

2018, aumentou de forma desarrazoada, tendo procurado a requerida e 

solicitado uma verificação do ocorrido. Afirma que a vistoria. Com lastro 

nessa narrativa, requer a revisão da fatura. A tutela antecipada foi 

DEFERIDA, para determinar que a requerida se abstenha de cobrar as 

faturas da Unidade Consumidora nº 0000205-4, e caso tenha efetivado o 

corte do fornecimento dos serviços, que restabeleça o fornecimento no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos, a ser revertida em 

favor da autora. A parte requerida apresentou contestação alegando que, 

a fiscalização concluiu que o motivo do problema na boia, eximindo a 

Requerida de qualquer culpa com relação ao consumo anormal alegado. 

Juntou documentos. Verifica-se que a demanda não carece de dilação 

probatória, vez que as provas acostadas nos autos são suficientes para 

o julgamento do feito, dessa forma, nos termos do art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Passo a análise do mérito. A 

questão trazida a julgamento evidência uma relação de consumo nos 

moldes dos artigos 2º e 3º do CDC motivo pelo qual, a demanda será 

julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa e Proteção 

ao Consumidor. A matéria controvertida consiste em verificar a ocorrência 

de falha na prestação dos serviços da ré, em razão do elevado consumo 

apurado e cobrado. O autor ajuizou Ação Revisional com a intenção de 

diminuir o valor cobrado pelo consumo de água em novembro de 2018, no 

valor de R$ 418,09 (quatrocentos e dezoito reais e nove centavos). 

Trata-se de responsabilidade civil objetiva que independe de comprovação 

de culpa, nos termos do § 6º do artigo 37 da CF/88, regra esta que se 

aplica à Administração Direta, Indireta e aos prestadores de serviços 

públicos. A parte ré, como prestadora de serviço, responde pelos danos 

eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação de serviços, fundamentada na Teoria do Risco do 

Empreendimento (art. 14 do CDC), devendo o empreendedor suportar os 

ônus decorrentes da atividade, tal como dela aufere os lucros, somente 

afastada caso comprove o fornecedor do serviço à ocorrência de uma 

das causas excludentes de responsabilidade, previstas no parágrafo 3º, 

entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II). 

Compulsando os documentos anexados pela reclamada verifica-se que 

ocorreu verificação na unidade consumidora do autor, tendo constatado 

que a boia estaria estragada, ocasionando derramamento de água, 

justificando a discrepância entre os valores consumidos e cobrados pelo 

consumo de água na residência do demandante, o qual foi acompanhado 

pelo autor. A responsabilidade pelo vazamento nas instalações internas 

do imóvel é do consumidor, o qual não foi consertado e evidentemente 

aumentou do consumo de água. Desse modo, o hidrômetro mediu com 

precisão o volume de água utilizado, que foi maior em virtude do 

vazamento encontrado, pelo qual, como já dito, responde o consumidor 

(autor), e, portanto, a cobrança está correta Com efeito, de acordo com o 

§ 3º do art. 14 da Lei nº 8.078/1990, só haverá a exclusão do nexo causal 

e, consequentemente, da responsabilidade do prestador, se este provar 

que não houve defeito na prestação do serviço, ou a ocorrência de fato 

exclusivo da vítima ou de terceiro. Assim, não caracterizada a 

responsabilidade do réu, não há como imputar qualquer tipo de 

responsabilidade, até porque pelo que consta dos autos o evento ocorreu 

por culpa exclusiva da vítima. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

- TORNO DEFINITIVA A LIMINAR deferida em exame sumario; - JULGO 

improcedente o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000899-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VICTOR RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000894-42.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REU)

 

Intimação da parte autora para recolhimento do valor da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000010-76.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000010-76.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LUIZ VIVALDO 

SCHMIDT V I S T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Avaliação do imóvel 

descrito na missiva; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79894 Nr: 4700-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Ribeiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos intimando as partes 

para apresentação de Alegações Finais em forma de memoriais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76216 Nr: 2264-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inicialmente, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Comprovação do binômio necessidade/possibilidade do alimentante.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Por fim, à Secretaria para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público, bem como INTIMAR a 

requerida, através de sua advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir ou requeiram o que 

entender de direito, no mesmo prazo.

Ressalta-se que deve ser indicada objetivamente a finalidade e pertinência 

das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo único do 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 78364 Nr: 3677-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

 Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno o 

ato processual para o dia 03 de março de 2020, às 14h30min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 78776 Nr: 3962-51.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Cumpre observar preliminarmente que a Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, no Recuso de 

Agravo de Instrumento nº 1007708-43.2019.8.11.0000 (ref.17/18), 

declarou a incompetência absoluta deste Juízo, bem como declinou da 

competência em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo.

Do exposto, determino sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, para posterior distribuição às 

Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos 

termos do artigo 64, § 3º, do CPC, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 73677 Nr: 626-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 V I S T O S.

Considerando a petição do requerido (ref. 55), intime-se a requerente para 

se manifestar quanto ao pagamento efetuado.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1194-89.2017.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 VISTOS,

 Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno o 

ato processual para o dia 02 de março de 2020, às 15h30min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80522 Nr: 5089-24.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC.Por consequência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.Defiro, porque 

atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade 

judiciária em favor da demandante, ante a prova, por ora suficiente, de 

insuf ic iência  de recursos para custear  as  despesas 

processuais.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas necessárias e as anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 74378 Nr: 1076-79.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, cumpre ressaltar que o rito do art. 528, § 3º, do CPC, é claro 

quanto às etapas defensivas que tem o executado: pagar, provar que já o 

fez ou, ainda, justificar a impossibilidade de fazê-lo. Em caso de silêncio, 

impõe-se a prisão civil.

 Assim, ante a inadimplência das prestações vencidas durante a 

tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL DE AMARILDO ALEXANDRE 

DE SOUZA pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do 

art. 528, § 3º, do CPC.

Oficie-se ao SERASA e SPC para a negativação do nome do executado.

Expeça-se o mandado de prisão, devendo nele constar o valor do débito 

atualizado até a data de sua expedição, além do valor da prestação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 645 de 877



mensal e da data de vencimento, anexando a planilha de débitos aos 

ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a devida negativação 

no valor total do débito.

Consigne-se no mandado de prisão a advertência de que se tratando o 

executado de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos.

Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito vencido, expeça-se 

incontinenti alvará de soltura.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 75134 Nr: 1576-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57459 Nr: 923-51.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigo da Silva - 

OAB:25225/O, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14614

 Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 193, recebo o recurso de Apelação 

interposto pelo acusado CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO, em seu duplo 

efeito (art. 597 do CPP).

Intime-se a parte recorrente, por intermédio de seu defensor, para 

apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 do CPP).

Oportunamente, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

 Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, vez que trata-se de feito concernente a réu 

preso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 1970-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

condenar o requerido ELOIR BIONDO VIEIRA ao pagamento de pensão 

alimentícia que fixo no valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) do 

salário-mínimo nacional e 50% das despesas extraordinárias, a ser pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente à mãe da requerente.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios em face da gratuidade concedida.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 70590 Nr: 4488-52.2017.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a inadimplência das prestações vencidas durante a 

tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL DE MARINHO CARVALHO 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do art. 528, § 3º, 

do CPC.

Oficie-se ao SERASA e SPC para a negativação do nome do executado.

Expeça-se o mandado de prisão, devendo nele constar o valor do débito 

atualizado até a data de sua expedição, além do valor da prestação 

mensal e da data de vencimento, anexando a planilha de débitos aos 

ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a devida negativação 

no valor total do débito.

Consigne-se no mandado de prisão a advertência de que se tratando o 

executado de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos.

Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito vencido, expeça-se 

incontinenti alvará de soltura.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 75522 Nr: 1840-65.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL YOSHIKAZU SATO - 

OAB:23944/O-MT

 V I S T O S.

Considerando que a parte requerida tem advogado constituído (ref. 34), 

intime-o acerca da sentença proferida à ref. 28.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 76216 Nr: 2264-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando a Cota Ministerial de ref. 57, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de março de 2020, às 

17h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam na audiência designada, 

acompanhados de seus procuradores e de suas testemunhas, importando 

a ausência da parte requerida em confissão e revelia, e a da parte autora 

em arquivamento do pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7º).

Certifique a Secretaria se a parte requerida foi intimada da decisão de ref. 

53.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 76759 Nr: 2634-86.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando a certidão de ref. 47, intime-se a exequente para se 

manifestar sobre o pagamento efetuado pelo executado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 73207 Nr: 350-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 63038 Nr: 2650-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FAUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que já houve a análise da resposta à acusação 

apresentada pelo acusado (ref.41), estando pendente a designação da 

audiência de instrução, DESIGNA-SE a solenidade para o dia 03.03.2020, 

às 13h30min.

Intime-se o acusado, a Defesa e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Havendo testemunhas residentes em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 2940-21.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENILSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de tempestividade constante na movimentação de 

ref. 99, RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo réu (ref. 97), eis 

que em conformidade com o artigo 593, inc. I, do Código de Processo 

Penal.

Ato contínuo, intime-se o advogado constituído para que, no prazo de que 

trata o art. 600 do CPP (oito dias), traga aos autos as razões do recurso.

Após, DÊ-SE, imediatamente, vistas dos autos ao Ministério Público para, 

no mesmo prazo supra, oferecer suas contrarrazões recursais.

Após, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23353 Nr: 2361-98.2004.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA, ERICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Haquim Filho - OAB:, 

Oswaldo Lopes de Souza - OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:, DR. VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3.554/B, 

JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11871

 VISTOS.

Compulsando os autos, bem como em consulta ao Sistema Apolo, verifico 

que não fora realizada a intimação da Defesa dos réus para dar 

cumprimento ao disposto no art.422, do CPP.

Assim, retornem os autos à Secretaria para que efetivem a intimação da 

Defesa, consoante já determinado às fls.1291.

Com a manifestação ou o decurso do prazo, retornem conclusos para 

designação de Sessão de Julgamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61141 Nr: 1184-79.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - 

OAB:68527, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Decidindo as questões incidentais suscitadas em audiência, não obstante 

haja entendimento pacifico, nas Cortes de que a escolha da defesa é uma 

prerrogativa do réu, na forma do que já foi decidido anteriormente o 

exercício dessa prerrogativa não pode ser transformada em abuso, razão 

porque adiar o ato pela oitava vez, sempre pedido da parte ré e sobre a 

alegação de comodidades do acusado e de seu advogado não se 

coaduna com ideia de devido processo cooperativo e baseado na 

intenção de encontrar solução justa e definitiva para o processo.

De mais a mais, não existe no processo penal nulidade sem prejuízo e o 

ato judicial acabou se limitando a oitiva de uma testemunha que nada disse 

saber sobre os fatos, tudo a demonstrar a completa desarrazoabilidade na 

resignação do ato processual.

Sendo assim, rejeito o pedido de redesignação e nomeio advogado para o 

ato fixando honorários no valor de 1 URH nos termos da tabela da OAB.

 Concedo prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento.

Insistindo a Defesa na oitiva das testemunhas faltantes, rejeito o pedido 

quanto à testemunha Neiva Campos por que a parte se comprometeu a 

apresenta-la independente de intimação, e defiro a oitiva das demais, 

condicionada à indicação do endereço correto e completo da testemunha 

Carlos Roberto Torremocha, por que o endereço profissional não foi 

indicado corretamente, fixando prazo de 5 dias para a indicação dos 

endereços sob pena de preclusão. Sendo assim redesigno o ato 

instrutório para a data de 05 de março de 2020 ás 16:30 min, devendo ser 

expedido mandado de intimação das testemunhas arroladas pelo réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1186-49.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE NAVARRO 

GUARIZA - OAB:68527

 Decidindo as questões incidentais suscitadas em audiência, não obstante 
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haja entendimento pacifico mas cortes de que as escolha da defesa na 

prerrogativa do réu, na forma do que já foi decidido anteriormente o 

exercício dessa prerrogativa não pode ser transformada em abuso, razão 

porque adiar o ato pela segunda vezes, sempre pedido da parte ré e 

sobre a alegação de comodidades do acusado e de seu advogado não se 

coaduna com ideia de devido processo cooperativo e baseado na 

intenção de encontrar solução justa e definitiva para o processo.

De mais a mais, não existe no processo penal nulidade sem prejuízo e o 

ato judicial acabou se limitando a oitiva de um testemunha que nada disse 

saber sobre os fatos, tudo a demonstrar a completa desarrazoabilidade na 

resignação do ato processual.

Sendo assim, rejeito o pedido de designação e nomeado advogado para o 

ato fixo os honorários 1 URH nos termos da tabela da OAB.

 Instituindo O parquet na oitiva das testemunhas faltante reiterem-se os 

ofícios cobrando respostas as deprecatas redesigno o ato instrutório para 

a data de 05 de março de 2020 ás 15:30 min, devendo ser expedido 

mandado de intimação das testemunhas arroladas pelo réu, sendo que as 

duas intimadas para o ato de hoje , Sadir Balbinot e Jair Smit sob condução 

coercitiva, ante a desobediência da intimação anterior

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54704 Nr: 1274-58.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

(ATUAL DENOMIÇÃO DE BANCO FINASA BMC S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de indenização por danos morais com pedido liminar 

proposta por José Ailton do Nascimento em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A.

O feito foi julgado parcialmente procedente (fls.98/99).

Em sede recursal, houve a manutenção da sentença de primeiro grau 

(fls.138-v), com o trânsito em julgado já certificado (fls.139).

A parte requerida juntou aos autos comprovante de cumprimento 

voluntário da obrigação (fls.140/145).

Pois bem.

Considerando o retorno dos autos da sede recursal, bem como o 

cumprimento voluntário da obrigação, intime o autor para que manifeste 

sobre os valores depositados nos autos, havendo concordância, deverá 

indicar conta bancária de sua titularidade para o levantamento dos 

valores.

Em caso de indicação da conta bancária, expeça-se o competente Alvará 

de Levantamento, arquivando-se o feio posteriormente.

Em caso de discordância, deverá apresentar cálculo atualizado do débito, 

intimando-se o requerido para se manifestar sobre a petição, com 

posterior conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 968-60.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

De plano, promova-se a conversão do tipo do processo para 

“cumprimento de sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença formulado, conforme dispõe o art. 

1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 1264-14.2014.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento e Decido.Conforme já relatado, trata-se de ação de 

execução de alimentos tramitando sob o rito da prisão civil.O executado 

intimado a se pronunciar acerca da manifestação do exequente de não 

aceitar o acordo proposto, restou silente.Consoante disposição do § 2º do 

art. 528 do CPC, “somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” da 

prestação alimentar.Desta forma, cumpre ressaltar que o rito do art. 528, § 

3º, do CPC, é claro quanto às etapas defensivas que tem o executado: 

pagar, provar que já o fez ou, ainda, justificar a impossibilidade de fazê-lo. 

Em caso de silêncio, impõe-se a prisão civil. Assim, ante a inadimplência 

das prestações vencidas durante a tramitação do feito, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL DE LEANDRO DE LIRA SANTOS pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, fazendo-o nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.Oficie-se 

ao SERASA e SPC para a negativação do nome do executado.Expeça-se 

o mandado de prisão, devendo nele constar o valor do débito atualizado 

até a data de sua expedição, além do valor da prestação mensal e da data 

de vencimento, anexando a planilha de débitos aos ofícios a serem 

expedidos ao SERASA e SPC para a devida negativação no valor total do 

débito.Consigne-se no mandado de prisão a advertência de que se 

tratando o executado de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade 

direta da autoridade policial e mantido em separado dos demais 

detentos.Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito vencido, 

expeça-se incontinenti alvará de soltura.Intime-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37092 Nr: 1828-66.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA, MEMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEMDN, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 VISTOS.

Defiro o pedido de desarquivamento para extração de cópias de fls. 133.

Aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias para diligência da 

parte requerente, após, retorne ao arquivo com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51535 Nr: 232-08.2013.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - 

OAB:13.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 88/89, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes – pelos 

autores, nos termos do acordo, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51964 Nr: 695-47.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CICERO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

32616376253, Rg: 000393026, Filiação: Leonidia Pereira da Silva e Urcine 

Pereira de Sousa, data de nascimento: 04/05/1967, brasileiro(a), natural de 

Gloria de Dourados-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DE DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DE 

JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 04/03/2020, ÀS 09:00 

HORAS

Despacho/Decisão: VISTOS.O feito encontra-se preparado para 

julgamento em Plenário.Passo ao sucinto relatório (art. 423, inc. II, do 

CPP).Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Cícero Pereira de Souza, 

qualificado na denúncia, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, 

§2º, inciso III, do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso:“No dia 08 de 

agosto de 2009, por volta das 20h00min, em via pública, consistente na 

Rua Urupá, comunidade de Conselvan, neste município e comarca de 

Aripuanã/MT, o denunciado CÍCERO PEREIRA DE SOUZA, agindo com 

animus necandi, utilizando-se de meio cruel, ofendeu a integridade física 

da vítima Clodoaldo Soares de Lima, ao desferir-lhe vários golpes de arma 

branca, tipo faca e/ou facão, ocasionando-lhes as lesões descritas no 

Laudo de Exame de Necropsia, acostado às fls. 19/20-IP, localizadas no 

Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 121-IP, lesões estas 

que foram suficientes para a morte da vítima, conforme Certidão de Óbito 

de fls. 09-IP. Restou apurado no vertente caderno investigativo que vítima 

e denunciado possuíam alguns desafetos, visto que CÍCERO PEREIRA DE 

SOUSA era ex-companheiro de Marina Mulina da Costa, então atual 

companheira da vítima Clodoaldo Soares de Lima. Apurou-se, ainda, que o 

denunciado não aceitava a separação, e prometia causar mal injusto e 

grave à vítima. Para cumprir o prometido, no dia, hora e local acima 

mencionados, o denunciado CÍCERO PEREIRA DE SOUZA chamou a vítima 

Clodoaldo Soares de Lima para uma conversa, oportunidade em que, com 

inequívoco intento homicida, e utilizando-se de meio cruel, ofendeu a sua 

integridade física, ao desferir-lhe vários golpes de arma branca (...)” – 

sic.Foi instaurado Inquérito Policial mediante Portaria. Elaborados Boletim 

de Ocorrência, Laudo de Necropsia, tomados depoimentos de 

testemunhas, em sentido amplo, e interrogado o réu. Por fim, a Autoridade 

Policial elaborou relatório.A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2013 

(fls.43).Citado pessoalmente, o réu apresentou resposta à acusação, por 

meio da Defensoria Pública de Rondônia. Durante a instrução processual, 

foram inquiridas testemunhas. Procedeu-se ao interrogatório do réu.O 

Ministério Público apresentou alegações finais, alegando a presença da 

materialidade e indícios de autoria do delito de homicídio qualificado, 

requerendo a pronúncia do réu.A Defesa, por seu turno, apresentou 

alegações finais, rogando pela impronúncia do acusado.Foi proferida 

sentença de pronúncia, por meio da qual o réu foi pronunciado como 

incurso no art. 121, §2º, III, do Código Penal (fls.206/208).Transitada em 

julgada a sentença de pronúncia (fls.221), a acusação e defesa deram 

cumprimento ao art. 422 do CPP (fls. 222 e 223).Como prova técnica 

consta laudo de exame de necropsia digitalizada nos autos.É o 

relatório.Designo o dia 04.03.2020, às 09 horas, para a sessão do Tribunal 

do Júri.Intimem-se o advogado dativo, o Ministério Público, o réu (por 

edital), as testemunhas e os jurados.Expeça-se carta precatória para a 

intimação de eventuais testemunhas residentes em outra 

comarca.Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da 

pronúncia, que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 

472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 29 de janeiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-91.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

IN ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000106-91.2020.8.11.0088. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ELIAS JORGE VISTOS. Intime-se o 

exequente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumprida a determinação anterior, da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 
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Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 29 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000893-21.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. MASSON (LITISCONSORTE)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80294 Nr: 2387-35.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JTVDJ, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Vilar Oliveira Dala 

Déa - OAB:OAB/MT 22.382/A

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 24 de março de 2020, às 

14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80295 Nr: 2388-20.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

COTRIGUAÇU/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:OAB/MT 10565

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 24 de março de 2020, às 

14h30min.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59611 Nr: 415-35.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MACHADO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TANIA MACHADO DE ARAÚJO, Cpf: 

05471367146, Rg: 24229520, brasileiro(a), Telefone 66-9679-0192. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 28 de abril de 2016, por 

volta das 16h, no estabelecimento denominado Bar Leão Dourado, 

localizado na Rua Juína, nº 199, Bairro Nosso Lar, nesta urbe, a 

denunciada, consciente e voluntariamente, adquiriu, recebeu e ocultou, em 

proveito próprio ou alheio, a Motocicleta Honda BIZ 125, placa QBQ 7874, 

cor preta, mesmo sabendo que se tratava de produto do crime de furto 

praticado em 20/04/2016, em face da vítima Roberto da Silva Pereira, 

conforme Boletim de Ocorrência nº 2016.134711/PJC (f. 09), como 

demonstram os demais elementos de informações coligados nos autos. 

Diante do exposto, encontra-se a denunciada TANIA MACHADO DE 

ARAUJO como incursa nas sanções do artigo 180, § 3º, do Código Penal

Despacho: Vistos, etc.1. CITE-SE a acusada Tânia Machado de Araújo por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por 

escrito, no prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, 

conclusos para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO 

nos autos o decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75836 Nr: 455-12.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO WAGNER AGUIAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

Considerando a renúncia juntada à ref. 243, revogo a nomeação realizada 

anteriormente (ref. 230) e NOMEIO a Dr.ª FERNANDA DE SOUZA DUTRA 

para atuar como Advogada Dativa do réu.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

De mais a mais, cumpra-se a decisão anterior.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/ NOTIFICAÇAO/ OFÍCIO/ 

CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80196 Nr: 2337-09.2019.811.0100
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 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B

 Vistos, etc.

Trata-se de Aplicação de Medidas de Proteção ajuizada pelo Ministério 

Público, em favor da criança Davi Fabrício Pereira da Silva (2 anos).

O Ministério Público se manifestou à ref. 51, informando que conforme 

consta no ofício nº 34/CTB/2020, oriundo do Conselho Tutelar, a prima da 

criança Davi, Sra. Adelina Pereira Amil e seu companheiro José Laércio, 

possuem interesse na obtenção da guarda do menor.

Diante disso, o Parquet requereu, em caráter de urgência, a realização de 

estudo psicossocial na residência de Adelina Pereira Amil, a fim de 

averiguar as condições do núcleo familiar.

É o essencial do relatório.

 DECIDO.

De proêmio, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público. Para tanto, 

oficie-se à equipe multidisciplinar deste juízo, para que realize estudo 

psicossocial em caráter de urgência, na residência da Sra. Adelina Pereira 

Amil, a fim de averiguar as condições do núcleo familiar. Advirta-se a 

equipe multidisciplinar, que deverão trazer o referido relatório nos autos, 

até a data da audiência aprazada.

No mais, intime-se o casal, Sra. Adelina Pereira Amil e Sr. José Laércio, no 

endereço constante no ofício juntado à ref. 51, para comparecer na 

solenidade.

 Diligências necessárias. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65747 Nr: 1537-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALÍRIO DOS SANTOS MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALÍRIO DOS SANTOS MARCELINO, Cpf: 

04705927109, Rg: 23864788, Filiação: Antonia dos Santos Marcelino e 

Deamiro Antunes Marcelino, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Fato 01: No dia 1º de maio de 2017, em horário incerto, 

em residência localizada na Comunidade Água da Prata, nesta Urbe, o 

denunciado DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO, consciente e 

voluntariamente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa 

alheia móvel consistente em 01 (uma) Televisão, 32'' FH 4205, da marca 

Samsung, pertencente à vítima Domingos Padilha Neto, conforme Boletim 

de Ocorrência (f. 35), Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 08), Termo de 

Apreensão (f. 09), Auto de Depósito (f. 38) e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Fato 02: Entre os dias 06 e 07 de maio 

de 2017, em horário incerto, na residência localizada no Distrito Água da 

Prata, nesta Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, 

mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, 

consistente em 01 (um) botijão de gás, pertencente à vítima Ozeias Rosa 

da Silva, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (f. 08), Termo de Apreensão (f. 09), Auto de Entrega (f. 

21) e demais elementos de informações coligados nos autos. Fato 03: No 

dia 08 de maio de 2017, por volta das 05h20min, na Comunidade Água da 

Prata, neste Município, o denunciado, consciente e voluntariamente, 

portava, fora de sua residência, uma arma branca, consistente em 01 

(uma) faca, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Auto de Prisão em 

Flagrante Delito (f. 08), Termo de Apreensão (f. 09) e demais elementos de 

informações coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se o 

denunciado DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO como incurso nas 

sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e 

artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41, todos na forma do artigo 69 do Código 

Penal

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 27 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60292 Nr: 700-28.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02231846160, Rg: 19370571, Filiação: Regina Rodrigues de Oliveira, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento investigatório que, no 

dia17/6/2016, por volta das 17:30 h, entre a Rua Mondaí e Rua Erechim, 

BairroAeroporto, neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado RONI 

RODRIGUES DEOLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, conduziu na viapública a motocicleta Honda CG 125, placa 

JDZ-2329, com capacidadepsicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, conforme constatado peloreceituário médico à f. 22 e provas 

testemunhais coligidas nos autos. Na data e local supramencionados, o 

denunciado sob o efeitode álcool pilotava a referida motocicleta, quando 

abalroou o veículo Toyota HiluxCD 4X4 SRV, placa NUG-5006, conduzido 

por Hermínio Alves da Silva (f. 14 IP).Na colisão, o denunciado caiu ao 

chão e desmaiou, sendo queo condutor do automóvel Hermínio Alves da 

Silva, desceu para prestar socorro,constatando que ao lado do corpo do 

denunciado havia uma garrafa de cervejaque aparentemente tinha caído 

da mão dele (f. 14).Ato contínuo, o denunciado foi encaminhado ao 

Hospital destaurbe e posteriormente conduzido à Delegacia, ocasião em 

que confessou queingeriu bebida alcoólica (19 IP).A materialidade do crime 

encontra-se sobejamentedemonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 159 

do Talão (f. 4); Auto de Prisão emFlagrante (f. 6); Receituário Médico 

(f.22); Termos de Declarações (fls. 7/9 e 14); epela confissão do acusado 

(fls. 18/19).Há também indícios suficientes de autoria e recaem sobre 

odenunciado, tendo em vista os Termos de Declarações (fls. 7/9 e 14) e a 

suaprópria confissão, confirmando que conduziu o veículo automotor com 

capacidadepsicomotora alterada em razão da influência de álcool (fls. 

18/19).Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADODE MATO 

GROSSO denuncia RONI RODRIGUES DE OLIVEIRA pela prática docrime 

previsto art. 306 da Lei n. 9.503/1997

Despacho: Vistos. Trata-se de ação pública incondicionada movida pelo 

Ministério Público em face de Roni Rodrigues de Oliveira. A denúncia foi 

recebida no dia 19 de junho de 2016 (Ref. 4). À ref. 46, consta certidão 

dando conta de que o acusado não fora encontrado para ser citado a 
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apresentar resposta à acusação por escrito no prazo de dez dias. Instado 

a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação do acusado por 

edital (Ref. 54). Ao tempo em que defiro o pedido do nobre "Parquet", 

determino, nos termos do art. 361 do CPP, que se proceda à citação do 

denunciado Roni Rodrigues de Oliveira por meio de edital (observadas 

aquelas diretrizes elencadas no art. 365 do CPP).Com o decurso do prazo 

sem notícias do acusado, retornem-me conclusos para eventual 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do 

CPP). Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 27 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65864 Nr: 1616-28.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weldison Angeline Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELDISON ANGELINE FIUZA, Filiação: 

Carmen Escobar Martins e Osvaldo Angeline Fiuza, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 03 de junho de 2017, por volta da 2h30min, na 

residência localizada na Rua Guairacá, nº 1324, Centro, nesta urbe, o 

denunciado WELDSON ANGELINE FIUZA, vulgo “CARANDIRU”, consciente 

e voluntariamente, violou a residência da vítima Eduardo Salvador Munhak 

Pereira, no período noturno, ao adentrar o local sem autorização expressa 

ou tácita de quem de direito, conforme Boletim de Ocorrência de f. 05, 

Termo de Declarações à f. 30/31 e demais elementos de informações 

coligados nos autos. Diante do exposto, encontra-se o denunciado 

WELDSON ANGELINE FIUZA, vulgo “CARANDIRU” como incurso nas 

sanções do artigo 150, § 1º, do Código Penal

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 27 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67442 Nr: 2671-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULINO MACEDO FILHO, Cpf: 

81465157115, Rg: 1239400-9, Filiação: Luisa Maria de Jesus e Paulino da 

Costa Macedo, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Fato 1: Em momento anterior a 07/02/2015, na Fazenda 

Membeca, zona rural de Brasnorte/MT, o denunciado, consciente e 

voluntariamente, possuía duas espingardas calibre 36, com numeração 

ilegível, sendo uma com o cano mais comprido do que a outra, além de 02 

(duas) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, mas sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 

conforme Boletim de Ocorrência de (f. 04), Termo de Exibição e 

Apreensão (f. 07) e demais elementos de informações coligados nos 

autos. Fato 02: No dia 07/02/2015, por volta das 11h30min, o denunciado, 

consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, tentou matar a 

vítima ELENILDO DA SILVA FERREIRA, não consumando seu intento 

criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do Boletim 

de Ocorrência de f. 04, Termo de Declarações nas f. 15 e 16 e demais 

elementos de informações coligados nos autos. Consta dos autos que, por 

motivo ignorado, o acusado partiu para cima da vítima com um facão 

visando à morte desta, desferindo um golpe na altura da cabeça, sendo 

interrompido pela vítima que se defendeu. Prosseguindo com seu intento 

homicida, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo na direção da 

vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante do 

exposto, encontra-se o denunciado PAULINO MACEDO FILHO, como 

incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 121, caput, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 27 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60966 Nr: 1101-27.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO SERGIO DOMINGUES, Rg: 

2.394.631, Filiação: Hilda Millane e Ranulfo Antonio Domingues, data de 

nascimento: 30/03/1973, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, radialista, 

Telefone 65.9913.9815. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do autos que, no dia 7/8/2016, por volta das 

19:30 h, noposto de gasolina União, localizado na Rua Guaíra, Bairro 

Centro, neste Município de Brasnorte/MT, o denunciado ANTÔNIO SERGIO 

DOMINGUES, ciente da ilicitudee reprovabilidade de sua respectiva 

conduta, a fim de satisfazer sua lascívia,praticou atos libidinosos na vítima 

DAYANE CRISTINA DE SOUZA FERREIRA,mediante violência e ameaça, 

exercida pelo emprego de arma branca (Boletim deOcorrência n. 

2016.246967).Consta ainda dos inclusos autos, ANTÔNIO 
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SERGIODOMINGUES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

respectiva conduta, porduas vezes, ameaçou de causar mal injusto e 

grave ao ofendido MÁRCIOMARCELLO.Conforme apurado, a vítima 

DAYANE CRISTINA DE SOUZAestava com o seu esposo MÁRCIO 

MARCELLO no posto de gasolina União lavandoa viatura do SAMU.Nesta 

ocasião, o denunciado passou ao lado de DAYANECRISTINA DE SOUZA, 

desceu da bicicleta e praticou atos libidinosos na vítima,consistentes em 

friccionar o pênis pelo corpo dela e passar as mãos em seus seios(f. 05 

IP).Ato contínuo, MÁRCIO MARCELLO, o esposo da vítima, 

interviuquestionando o denunciado, ocasião em que este alegou ser 

homossexual, pegouuma arma branca (faca) que estava na cesta da 

bicicleta dentro de uma sacola eapontou em direção a Márcio, ameaçado-o 

dizendo que já havia matado trêspessoas e para matar mais uma não lhe 

custava nada, afirmando ainda que que iriaestuprar os filhos da vítima 

MÁRCIO (f. 11 IP).Em seguida, o denunciado evadiu-se do local e 

posteriormentedirigiu-se ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU desta urbe, por 03(três) vezes, a procura do ofendido MÁRCIO, 

dizendo a Hebert Weslenn dos SantosMoraes, agente de transporte do 

SAMU, que iria ceifar a vida de MÁRCIOMARCELLO.A pessoa Herbert 

Weslenn dos Santos Moraes ligou paraMÁRCIO lhe comunicando sobre as 

ameaças do denunciado (f. 28 IP).A materialidade dos crimes de estupro e 

de ameaça encontramsesobejamente demonstradas pelo Boletim de 

Ocorrência Policial n. 2016.246967 (fls. 2/3); Termo de Exibição e 

Apreensão (f. 04); Termo de Declarações das vítimase Testemunhas.Há 

também indícios suficientes de autoria e recaem sobre odenunciado, tendo 

em vista o Boletim de Ocorrência Policial n. 2016.246967 (fls.2/3); Termo 

de Exibição e Apreensão (f. 04) e Termos de Declarações colhidos nafase 

inquisitorial, demonstrando que a pessoa de ANTÔNIO SERGIO 

DOMINGUESpraticou os crimes de ameaça e de estupro.Em face do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMATO GROSSO denuncia 

ANTÔNIO SERGIO DOMINGUES pela prática, emconcurso material (art. 69 

do CP), dos crimes previstos:a) no art. 213, caput, do CP – crime de 

estupro, eb) no art. 147 do CP – por duas vezes- crime de ameaça.

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58534 Nr: 32-57.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO GOMES DA SILVA, Cpf: 

74715712415, Rg: 4009443, Filiação: Maria C´cera da Conceição, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25/10/2015, por volta das 20h25min, na 

residência localizada na Rua do Beco, s/nº, Bairro Nosso Lar, em 

Brasnorte/MT, o denunciado SILVIO GOMES DA SILVA, consciente e 

voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu 

fisicamente sua convivente, a sra. Dayana da Silva, com tapas e socos, 

provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de 

Lesões Corporais Direta de f. 15/16, Mapa Topográfico para Localização 

de Lesões de f. 17, conforme Termo de Declarações de f. 12, Boletim de 

Ocorrência de f. 06 e demais elementos de informações coligados nos 

autos. Diante do exposto, encontra-se o denunciado SILVIO GOMES DA 

SILVA, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59337 Nr: 311-43.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXSANDER DE CARVALHO 

BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALEXSANDER DE CARVALHO 

BUENO, Cpf: 70664631100, Rg: 2251891, Filiação: Célia de Carvalho e 

Carlos Bueno da Silva, data de nascimento: 07/01/1982, brasileiro(a), 

natural de Ponta Pora-MS, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66-9939-3219. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 

24 de novembro de 2015, por volta das 09h45min, em via pública, neste 

Município de Brasnorte/MT, o denunciado portava, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo 

que conduzia, 01 (um) revólver calibre .38, além de 07 (sete) munições 

intactas, calibre .38 (cf. Boletim de Ocorrência de fl. 06/06-v). Segundo 

restou apurado, no dia e horário supra mencionados, a equipe de 

investigadores de polícia, em rondas pela cidade, avistou o veículo do 

denunciado (L200, de cor branca) em atitude suspeita, razão pela qual 

decidiu fazer uma revista no interior da caminhonete. Durante a revista, os 

investigadores encontraram no interior do veículo conduzido pelo 

denunciado 01 (um) revólver calibre .38 e, ainda, 07 (sete) munições 

intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante (cf. 

Termo de Exibição e Apreensão de fls. 11/12). Ao ser interrogado perante 

a autoridade policial, o denunciado preferiu se manter em silêncio (cf. 

Termo de Interrogatório de fls. 17/18). Realizado o Exame de Eficiência de 

Arma de Fogo e Munições, foi constatado que ambas são eficientes, 

conforme conclusão “Depois de realizados os exames acima relatados, 

conclui-se que a arma e cartuchos, no estado em que foram recebidos 

apresentaram-se eficientes” (cf. Laudo Pericial de fls. 27/29). Assim 

agindo, o denunciado CARLOS ALEXSANDER DE CARVALHO BUENO 

praticou a conduta típica prevista no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 
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suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65785 Nr: 1564-32.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI PEREIRA, Cpf: 03789455130, Rg: 

22213120, Filiação: Rosaria Pereira e Sebastião Pereira, data de 

nascimento: 04/04/1980, natural de Quedas do Iguaçu-PR, convivente, 

operador de máquinas agrícolas, Telefone 66999932819. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Fatos 01 e 02: No dia 11 de junho de 2017, por volta das 

21h30, na residência localizada na Rua Comodoro, nº 215, Bairro Nosso 

Lar, nesta urbe, o denunciado SIDNEI PEREIRA, consciente e 

voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, agrediu 

fisicamente sua convivente Eliene Gomes da Silva, provocando-lhe as 

lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais 

Direta de f. 21/22, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de f. 

23/24, bem como ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, 

conforme Termo de Declarações de f. 14/15, boletim de ocorrência de f. 

05 e demais elementos de informações coligados nos autos. Apurou-se 

que o denunciado SIDNEI PEREIRA ameaçou, por palavra, a vítima, sua 

companheira, de causar-lhe mal injusto e grave dizendo que “se ela não 

mantivesse relações sexuais com ele, ele a mataria - sic”. Ato contínuo, o 

denunciado agrediu fisicamente sua amásia, a vítima Eliene Gomes da 

Silva, riscando-lhe o corpo com uma faca, provocando as lesões 

corporais descritas à f. 21/24. Diante do exposto, encontra-se o 

denunciado SIDNEI PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 129,§ 

9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/2006

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 28 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-98.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-98.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:ADRIELI DE 

JESUS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 13/03/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, quanto a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de Id. 28647349.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-32.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GREZIELE BARRANCO PASSAMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SANTOS DOURADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010175-32.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GREZIELE BARRANCO 

PASSAMANI REQUERIDO: MARCOS VINICIUS SANTOS DOURADO 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de ação de cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da 

parte reclamada no valor total de R$ 1.103,72, referente a serviço 

odontológico prestado, mas não pago; sendo R$ 919,77 de principal 

atualizado com encargos, e R$ 183,95 de danos emergentes, referente a 

honorários advocatícios de cobrança. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, 

nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 
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pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 1.103,72 (mil cento e três 

reais e setenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, com resolução de mérito, 

conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1076-86.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31369 Nr: 1134-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 1306-31.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1045-90.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 14h30min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26082 Nr: 1105-44.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO GONÇALVES SASTRE, HELSA APARECIDA 

QUINTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA THEREZINHA DA SILVA GONÇALVES, 

AMILTON GONÇALVES, WANDER RESENDE MARTINS, NELY ANTONIA 

GONÇALVES, ROSELY MARIA GONÇALVES SASTRE CORTELLINE, 

NILZELI GONÇALVES SASTRE, CLÁUDIA MICHELS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011, 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311-MT

 ATO ORDINATÓRIO

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manisfete sobre petição de fl 

202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 474-42.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre 

o Auto de Avaliação de fls. 227/229.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46303 Nr: 533-73.2019.811.0110

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIKEL SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RANIKEL SANTANA SANTOS, Rg: 

24051802, Filiação: Marlene Ribeiro dos Santos Santana e Baltazar 

Santana de Almeida Andrade, data de nascimento: 24/11/2000, 

brasileiro(a), natural de Canarana-MT, solteiro(a), Telefone 66 98102 6067 

e atualmente em local incerto e não sabido MARLENE RIBEIRO DOS 

SANTOS SANTANA DE ALMEIDA, Rg: 16002296, Filiação: Cleuza Ribeiro 

dos Santos, brasileiro(a), natural de Buritirama-BA, solteiro(a), do lar, 

Telefone 66 98131 7398. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: VISTOS EM CORREIÇÃO. Sentença->Com Resolução de 

Mérito->Procedente.Trata-se de pedido de MEDIDAS PROTETIVAS 

objetivando a garantia da integridade física e moral de MARLENE RIBEIRO 

DOS SANTOS SANTANA DE ALMEIDA ante ao noticiado neste 

procedimento de que RANIKEL SANTANA SANTOS, seu filho, teria, 

supostamente, praticado a infrações penais de lesão corporal e ameaça, 

com as implicações da Lei n. 11.340/2006.Analisada em caráter cautelar, 

as Medidas Protetivas foram deferidas às fls. 24/26-v.A vítima foi intimada 

e o suposto agressor foi citado, ambos às fls. 30/33.O representado 

deixou transcorrer o prazo para contestação, conforme certidão de fls. 

34.Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela prolação de 

sentença (fl.35).E os autos me vieram conclusos.É a síntese. Fundamento 

e decido.Tendo em vista o acima relatado e que as medidas protetivas têm 

por finalidade proteger os direitos fundamentais evitando a continuidade 

da violência, seja ela física, moral ou psíquica, declaro a permanência das 

medidas deferidas às fls. 24/26-v.É de se salientar e repisar que a 

presente demanda tem caráter cautelar e autônomo, visando a resguardar 

a vítima de situação de violência ou ameaça iminente, cuja prova se 

satisfaz para fins acautelatórios, com exceções, com a realização do B.O. 

e sua oitiva perante a autoridade policial.Ademais, cediço é que as 

medidas protetivas contidas na Lei n. 11.340/06 podem ser pleiteadas de 

modo autônomo, porquanto possuem caráter satisfativo, prescindindo da 

existência de ação penal principal à qual deva se vincular.Em consonância 

com o descrito, segue o seguinte julgado:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AMULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340 /2006 ( LEI MARIA DAPENHA ). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340 /2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. STJ - RECURSO 

ESPECIAL REsp 1419421 GO 2013/0355585-8 (STJ). Data de publicação: 

07/04/2014. (Grifo nosso).Somado a isso, observa-se que o suposto 

agressor foi citado das medidas e não trouxe aos autos quaisquer teses 

defensivas, denotando-se não possuir interesse em demonstrar eventual 

prejuízo que possa lhe advir a manutenção das medidas outrora 

estabelecidas; ônus este que lhe incumbia, já que está no polo passivo da 

demanda. Neste sentido: MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DA LEI N. 

11.340/06 – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA 

DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Em se tratando de casos de violência doméstica e familiar praticada 

contra a mulher, “a palavra da vítima ganha especial relevo” (STJ, RHC n. 

34.035, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.11.2013), não podendo ser 

menosprezada, a despeito de ser uma versão unilateral dos fatos. 2. Em 

cognição sumária, verificada a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora que justifiquem a concessão da medida protetiva, a tutela de 

urgência deve ser mantida, em respeito ao princípio da proteção integral 

da mulher submetida à violência. Desta feita, diante do caráter 

acautelatório das medidas protetivas deferidas, não logrando o réu provar 

em sentido diverso, tenho que a manutenção da decisão de fls. 19/20 é 

medida a ser adotada.(Recurso Criminal n. 2013.084533-2, Relator Getúlio 

Correa, de São José, Segunda Câmara Criminal, julgado em 

11.03.14).Oportunamente, vale trazer aos autos alguns entendimentos 

acerca do prazo de validade das medidas protetivas, vejamos:LESÃO 

CORPORAL - AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS - PENA-BASE 

- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

APLICADAS NA SENTENÇA - CARÁTER INSTRUMENTAL - REVOGAÇÃO. 

– (...)- As medidas cautelares se caracterizam por sua instrumentalidade, 

atendendo a situações de emergência, destinando-se a durar por certo 

espaço de tempo. Assim, não se admite a imposição de medidas protetivas 

de urgência por prazo indeterminado. (TJ-MG - Apelação Criminal : APR 

10672150113062001 MG. Data do Julgamento: 01.12.2016).Segue 

Informativo de Jurisprudência n. 242 do TJDF, da Terceira Turma Criminal, 

que se posicionou da seguinte forma:MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O TÉRMINO. (...). Quanto à fixação de prazo 

para o término da vigência das medidas, o Julgador asseverou inexistir 

prazo legal predeterminado para sua duração, devendo prevalecer o 

entendimento de que o termo final deverá ser definido nos autos do 

inquérito ou da ação penal, após prova de que não existe mais motivo que 

enseje o acautelamento da integridade física e psíquica das vítimas. Nesse 

sentido, o Colegiado manteve a sentença hostilizada por entender que o 

arquivamento da medida cautelar de urgência, com a determinação de 

prosseguimento da matéria nos autos principais não tem o condão de 

retirar a vigência da ordem judicial. (0110610134345APR, Rel. Des. 

HUMBERTO ADJUTO ULHÔA.  Da ta  da  Pub l i cação 

03/07/2012).DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de medidas protetivas formulado por MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS 

SANTANA DE ALMEIDA em face de RANIKEL SANTANA SANTOS e 

CONFIRMO a decisão de fls. 24/26-v.Considerando o disposto sobre a 

validade das medidas protetivas, declaro que as deferidas às fls. 24/26-v 

terão validade pelo período de 01 (ano) ano contados da presente 

decisão.Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

EXTINTO os presentes autos, com resolução de mérito.Sem condenação 

em custas e honorários.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AURELIO HAMON 

STTEFANO LIMA BORGES, digitei.

Campinápolis, 15 de janeiro de 2020

Wanessa dos Passos Farias Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41657 Nr: 359-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR VALADÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:/GO 14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 13h00min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 1028-74.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VAZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que não foi possível expedir o Precatório 

em favor do exequente como requerido a p. 182, eis que o sistema de 

expedição de Requisição de Pagamento do TRF1 – EprecWeb possui 

procedimentos e códigos específicos para a expedição de RPV/Precatório 

referentes a multas/astreintes aplicadas.

Assim, atendo as limitações e procedimentos do sistema expedi as 

requisições de pagamento da seguinte forma: 01 (um) Precatório 

Requisitório em favor do exequente e referente ao débito principal; 01 (um) 

RPV também em favor do exequente e referente a multa aplicada no valor 

de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais); e 01 (um) RPV em favor da 

patrona do autor referente aos seus honorários sucumbenciais.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43425 Nr: 1321-24.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre petição de fls. 105/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36551 Nr: 397-81.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO o teor da certidão de fl.84, IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

promover o devido andamento dos autos, sob pena de julgamento deste 

sem resolução de mérito, conforme dicção do art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31992 Nr: 1747-12.2013.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo 1747-12.2013.811.0110 Código: 31992

Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

As partes, por meio de seus patronos, apresentaram para homologação o 

termo de acordo de fl. 1370, em seguida, novo petitório de ratificação do 

termo assinado pelas partes (fl. 1372).

DECIDO.

Considerando que as partes, devidamente representadas por seus 

advogados, chegaram a uma solução consensual do conflito, 

considerando ainda que transação versa sobre direito disponível, a 

homologação do acordo entabulado entre as partes é medida de direito 

que se impõe.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 1370 celebrado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, integrando seus 

termos a presente decisão. Em consequência, determino a expedição de 

alvará de levantamento da quantia vinculada a este feito em favor do 

Município de Campinápolis, na forma descrita no segundo paragrafo do 

Termo de fl. 1370.

 Após, conforme estipulado pelas partes, aguarde-se o prazo de trinta 

dias para cumprimento acordo. Em seguida, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 dias, manifestarem sobre o que entenderem de direito, em 

especial, sobre a extinção do feito pelo pagamento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Campinápolis, 29 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 921-73.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON HENRIQUE BORGES DOS 

SANTOS, DIVINA MONICA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de MARÇO de 2020, às 14h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35367 Nr: 791-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DE DEUS SOUZA, Cpf: 
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32934670163, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença.Trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO DE 

DEUS SOUZA.Às folhas 37/38-v, a exequente requereu a extinção do 

feito, face ao pagamento da dívida.Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório.Decido.Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente.Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do 

débito.DISPOSITIVOAnte o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que 

satisfeita a dívida pelos devedores.Condeno o executado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, diante do princípio da 

causalidade.Proceda-se com a liberação de eventuais bloqueios 

realizados nos autos em desfavor do executado.Fixo os honorários 

advocatícios em favor do advogado nomeado (fl.33) Dr. WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, OAB-MT 20511, no valor de 2 (DOIS) 

URHs, nos termos da Tabela da OAB/MT (Tabela II, item ‘3.1’), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. À secretaria, para 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AURELIO HAMON 

STTEFANO LIMA BORGES, digitei.

Campinápolis, 27 de janeiro de 2020

Wanessa dos Passos Farias Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1340 Nr: 616-46.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, FERNANDO CARLOS DA COSTA, ORLANDO 

MANOEL LOPES, MARIA DO CARMO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 CONSIDERANDO que é fato público e notório nesta Comarca que o 

patrono do executados faleceu há muitos anos, IMPULSIONO os autos 

para o setor de expedição com a finalidade de confeccionar carta para 

intimar os executados para constituir novo advogado no feito, assim como 

apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação interposto pela 

instituição bancária exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26423 Nr: 147-24.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA BACK DURANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CONSIDERANDO o teor da certidão de fl.295, IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

promover o devido andamento dos autos, sob pena de julgamento deste 

sem resolução de mérito, conforme dicção do art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 839-23.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALVES DE ALMEIDA, RINALDO 

TAVEIRA RIBEIRO, CLEITON GOMES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - OAB:15027, MURILO GODOY - OAB:11828 MS, PAULO 

ALBERTO DORETO - OAB:20192MS

 CONSIDERANDO o oficio aportado aos autos, originário da Comarca de 

Campo Grande-MS, informando designação de audiência para inquirição 

de testemunhas na Carta Precatória distribuida sob o número 

0000456-73.2019.8.12.0001, no referido Juízo, IMPULSIONO o presente 

feito, com a finalidade de intimar as partes que fora agendado para o dia 

20 de maio de 2020, às 14:00 horas a realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30336 Nr: 89-50.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Código: 30336

Vistos.

Considerando a sentença de fl. 103, bem como as informações 

apresentada às fl.106/107, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

penhorados à fl. 69, em nome do executado Alexandre Rodrigues da Silva.

Certifique-se a secretaria do juízo quanto a liberação dos valores, após, 

arquive-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Campinápolis/MT, 29 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31431 Nr: 1196-32.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIVINO IGUINACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Intimar o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o pedido 

de extinção de p. 187/188.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32061 Nr: 1807-82.2013.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B
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 Processo 1807-82.2013.811.0110 Código: 32061

Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT.

As partes, por meio de seus patronos, apresentaram para homologação o 

termo de acordo de fl. 514, em seguida, novo petitório de ratificação do 

termo assinado pelas partes (fl. 515).

DECIDO.

Considerando que as partes, devidamente representadas por seus 

advogados, chegaram a uma solução consensual do conflito, 

considerando ainda que transação versa sobre direito disponível, a 

homologação do acordo entabulado entre as partes é medida de direito 

que se impõe.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 514 celebrado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, integrando seus 

termos a presente decisão. Em consequência, determino a expedição de 

alvará de levantamento da quantia vinculada a este feito em favor do 

Município de Campinápolis, na forma descrita no segundo paragrafo do 

Termo de fl. 514.

 Após, conforme estipulado pelas partes, aguarde-se o prazo de trinta 

dias para cumprimento acordo. Em seguida, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 dias, manifestarem sobre o que entenderem de direito, em 

especial, sobre a extinção do feito pelo pagamento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Campinápolis, 29 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 817-23.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGUIMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 CONSIDERANDO o oficio aportado aos autos, originário da Comarca de 

Novo São Joaquim-MT, informando designação de audiência para 

interrogatório do réu, na Carta Precatória distribuida sob o número 

652-46.2019.811.0106, no referido Juízo, IMPULSIONO o presente feito, 

com a finalidade de intimar as partes que fora agendado para o dia 05 de 

março de 2020, às 16:45 horas a realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46996 Nr: 794-38.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O Ministério Público ofereceu denúncia em face do denunciado 

Rafael Morais da Silva, imputando-lhe a prática do crime descrito nos 

artigos 54 a 59, da Lei 11.343/2006.Sendo assim, obedecendo ao que 

preceitua o artigo 55 do mesmo diploma legal, o denunciado foi notificado 

pessoalmente para apresentar defesa prévia por escrito, a qual foi 

devidamente apresentada.É o relatório. Fundamento e decido.Analisando a 

defesa apresenta pelo denunciado, observo não ser ela suficiente para 

ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos em 

epígrafe.Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram 

presentes as condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma 

em que foi posta em juízo, dando o acusado Rafael Morais da Silva como 

incurso na prática do crime tipificado nos artigos 54 a 59, da Lei 

11.343/2006.Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 06 de 

MARÇO de 2020, às 15h00min (horário oficial do estado de Mato Grosso), 

a ser realizada na sala de audiências da Vara Única desta Comarca, no 

Fórum local, para realização da audiência de instrução e julgamento. 

Cite-se o réu, constando as advertências legais. Estando aquele preso, 

requisite-se sua escolta. Caso residam em outra comarca, expeçam-se 

cartas precatórias para citação e intimação desta decisão, sem prejuízo 

da realização do interrogatório judicial no juízo deprecado.As provas 

serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão 

de prévio requerimento das partes.Havendo testemunha (s) residente (s) 

em outra (s) comarca (s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos 

termos do artigo 222 do CPP.Havendo policial militar arrolado como 

testemunha

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000578-60.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVONILDO MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000578-60.2019.8.11.0110. 

REQUERENTE: MARCIVONILDO MENDES MOREIRA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada 

proposta por MARCIOVONILDO MENDES MOREIRA em face de CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ambas as partes qualificadas no 

feito. Antes de receber a inicial, determinou-se sua emenda para fins de 

comprovação do recolhimento de custas ou juntada aos autos de 

documentos que evidenciem a hipossuficiência de recursos, em 

observância ao art. 321, caput, do CPC. (Id 23002358) No Id 2318182, a 

autora juntou documento. Contudo, o pedido de gratuidade da justiça foi 

negado, tendo o magistrado determinado a comprovação do recolhimento 

de custa, nos termos do artigo 218, § 3º, do CPC, sob pena de extinção do 

feito (Id 24606501). No Id 25995188, as partes, devidamente 

representadas por seus patronos, apresentaram acordo para 

homologação judicial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando que 

a gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer tempo e 

considerando o estado do processo e princípio da primazia do julgamento 

de mérito, concedo a justiça gratuita a autora, isentando-a das custas 

iniciais. Considerando que as partes chegaram à solução consensual do 

conflito, celebrando acordo para pôr fim a demanda ainda em sua fase 

inicial, a homologação do acordo entabulado entre as partes é medida de 

direito que se impõe. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre 

as partes (Id 25995188), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

integrando seus termos a presente decisão. Em consequência, extingo 

presente feito com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ficam as partes s partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, se houver, nos termos do artigo 

90, § 3º, do CPC/2015. Omisso o acordo, as partes arcarão com os 

honorários de seus respectivos advogados. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 30 de janeiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2020-CLA

 A Doutora Thatiana dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca Cláudia , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR ANA JESSIKA SOUZA DA SILVA, portador a do RG 22982094 

SSP/MT e CPF n. 052.824.081.12, para exercer, em comissão, o cargo de 
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Assessor de Gabinete I, do Gabinete da Vara Única da Comarca de 

Cláudia, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após da publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cláudia, 28 de janeiro de 2020

 Assinado Digitalmente

 Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DEFINITIVO DOS JURADOS PARA O 

ANO DE 2020.

PRAZO: 15 DIAS

A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Cláudia - MT, na forma da lei.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Cláudia - MT, foram alistados DEFINITIVAMENTE para compor o Corpo de 

Jurados do ano de 2020, nos termos do artigo 426 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

1. Adriana Neves Braun de Oliveira, CPF: 00172792169, RG: 17197104 

SSP,

 2. Alcino José Nunes, CPF: 65573765191, RG: 1455279 SSP/MG,

 3. Alessandra Lourenço Lopes Rodrigues, CPF: 77215389120, RG: 

938.664 SSP/MT,

 4. Alessandro Rodrigues Madureira, CPF: 04433983136,

 5. Aline Cristina Tiedt, RG: 21139075 SSP/MT,

 6. Aline Messias Gireli, CPF: 32235758800, RG: 42.018.799-6 SSP/SP,

 7. Allan Hipólito da Silva, CPF: 05241149198,

 8. Ana Paula Feldhaus Diel, CPF: 01512456144, RG: 16052544 SSP/MT,

 9. Ana Paula Zorzi Marion, CPF: 04373941157,

 10. Anderson de Oliveira, RG: 2827828-3,

11. André de Oliveira Borges, CPF: 04438869110, RG: 16336968 SSP/MT,

 12. Andréia Rosana de Deus, CPF: 03238184121, RG: 2092478-0,

 13. Angelita Aparecida de Araújo, RG: 19040121 SSP/MT,

 14. Anilton Carlos Emerenciano, CPF: 88735745134, RG: 1284281-8 

SSP/MT,

 15. Aparecida Nogueira Sabo, CPF: 91520630115, RG: 559246 SSP MT,

 16. Ary Garcia Filho, CPF: 19028652949, RG: 1.245.598-4 SSP/PR,

 17. Augusto Gonçalves da Silva Neto, CPF: 22276103876, RG: 322858446 

SSP/SP,

 18. Beatriz Dilschneider Ortolani, CPF: 05691159143,

 19. Caio Veronese Medeiros, CPF: 05078109102,

 20. Clara Eliene Albuquerque Portes, CPF: 75981017104, RG: 989.495 

SSP/MT,

21. Claudevania Barbon Anderle, CPF: 48857955168, RG: 07450990 

SSP/MT

22. Cleber Jose de Souza, CPF: 02036595111, RG: 18304044 SSP/MT,

 23. Clederson Brusco, CPF: 02589942150, RG: 16611209 SJSP/MT,

 24. Cleuza dos Santos Bender, CPF: 33801290115, RG: 058.917 SSP/MS,

 25. Cristiane Tomaz Berticelli, RG: 5.892.982-4 SSP PR

 26. Daiani Cristina Schomeller, CPF: 05064743130,

 27. Daniel Junior de Andrade,

 28. Debora Valk Sauer Rodrigues, CPF: 02488746169,

 29. Deise Lazareti, RG: 10432356-1 SESP/PR,

 30. Denise Rosa Gonçalves, CPF: 53584864100, RG: 0845770-0 SSP/MT,

 31. Edilson Morais, CPF: 58080287104, RG: 760802 SSP/MT,

 32. Edinamar de Souza Terra Queiroz, RG: 56866930 SSP/PR,

 33. Eduarda Rafaeli Rossato, CPF: 04688725159,

 34. Elaine Cristina Bufon, CPF: 22504507810, RG: 33578990-0 SSP SP

 35. Elaine Silva de Paiva, CPF: 05837389156,

 36. Eliane Gambin Lazzeri, CPF: 62194054120, RG: 755612 SSP/MT,

 37. Elias Ferreira, CPF: 48905216153,

 38. Elisangela Aparecida Venzo dos Santos, CPF: 63208474172, RG: 

10555668

 39. Elisangela Figueira, CPF: 15868780850, RG: 23931411-6 SSP/MT,

 40. Elisangela Rodrigues Barbon, CPF: 83866370130,

 41. Erika de Oliveira Gragel Costa, CPF: 00415645107, RG: 14367157 

SSP/MT,

 42. Esdra Nunes de Andrade, CPF: 84336358168, RG: 1250540-4 

SSP/MT,

 43. Eva Cardoso, CPF: 02454444160, RG: 1832359-6 SSP/MT,

 44. Everson Ceser Konzen, RG: 1377774-2 SSP/MT,

 45. Fabiane Ortiz do Carmo Gomes Coca, RG: 1329616 SSP/MS,

 46. Fabiani Bolson Zambonin, CPF: 00291905170, RG: 4389519 SSP/MT,

 47. Felipe Irineu Ortiz, CPF: 03655112181,

 48. Francelli Camila Ferreira, CPF: 03811087169, RG: 1802158-1 SSP/MT,

 49. Francisco Kaiser Neto, RG: 29332104-8 SSP/SP,

 50. Galtieri Jonata Muck Cavalheiro, CPF: 01675573190, RG: 14778831,

 51. Geordano Matei, CPF: 63702851020, RG: 1063390676 SSS/RS,

 52. Géssica Maria Hoffman Cover,

 53. Giovani Acquilino Dalamaria Marina, CPF: 05011911195, RG: 

2196983-3 SSP/MT,

 54. Gracieli Maria de Silvestre, CPF: 01421879174, RG: 16069242 SSP/MT,

 55. Gregori Vinicius Souza Perondi, CPF: 05613080127, RG: 2629232-7 

SSP/MT,

 56. Idalina Aparecida de Oliveira, CPF: 64105709968, RG: 4.530.726-3 

SSP/PR,

 57. Imilia Soeli Pieri, CPF: 74175866949, RG: 17R2428282 SSP/SC,

 58. Jaqueline Silva Hoffmann, CPF: 02404333194, RG: 29.761.908-2 

SECC/RJ,

 59. João Paulo Kochem Mallmann, RG: 8076522112 SJS/RS,

 60. Jorge da Silva, 2R489277 SSP/SC

61. José Boreli, CPF: 29987032168, RG: 339099609 SSP/PR,

 62. José Carlos Smanhoto, CPF: 45910570110, RG: 681033 SSP/MT,

 63. José Rodrigues, CPF: 77473949349, RG: 55311396-8 SSP/MA,

 64. Josmar Mascarello, CPF: 03359680901, RG: 82116257 SSP/PR,

 65. Julia Eduarda Dellani, CPF: 05228511180, RG: 2590841 SSP/MT,

 66. Júlia Graciele Santos Vas, CPF: 04642895132, RG: 2304906-5 

SSP/MT,

 67. Juliane Dotto Dalmaso,

 68. Leziane Zanardi, CPF: 03998063188, RG: 1756373-9,

 69. Lindomar Camargo, Cpf: 48853968915, Rg: 3.587.495-0

 70. Makelli Bedin Tonial, CPF: 03282897103, RG: 20454120,

 71. Maria Aparecida Bueno, Rg: 1694423-2 SSP MT

 72. Maria Lucília Andrade Teixeira, CPF: 34580000110, RG: 568677 

SSP/MT

73. Marinalva Figueiredo Vareschini, CPF: 80755984153, RG: 1127833-1 

SSP MT

74. Marlon Vinicio Gioli, CPF: 05524227114, RG: 258265557 SSP/MT

75. Marta Barra Nova dos Santos, CPF: 04640254199, RG: 2418587-6 

SSP/MT,

 76. Mateus Eduardo Zanqui, CPF: 03536976131, RG: 280316 SSP/MT,

 77. Mislene Patricia dos Santos, CPF: 04825267181, RG: 24510190,

 78. Nayara Caroline Anderle, CPF: 01954153104, RG: 18508731 SSP MT

79. Pedro Oliveira Talau, RG: 2032243-7

 80. Raiane Suelen Zanqui, CPF: 03536975160, RG: 24249270,

 81. Raquel Maristela Lazarin Wentz

 82. Renata Cléia Pereira Bezerra, CPF: 05038336140, RG: 2397929-1,

 83. Roberto Borges Pereira, CPF: 85724491168, RG: 001087186 SSP/MS,

 84. Rosana Maria Andreatto Leite, CPF: 03118323930, RG: 4275446 

SSP/PR,

 85. Rosilaine Maria Vieira Pinto, CPF: 00654120102, RG: 1436606-1 

SSP/MT,

 86. Sidney Camargo Scheffer, CPF: 81543050972, RG: 2036809-7 

SSP/MT,

 87. Silvia Schmeing, RG: 12329339 SJ/MT,

 88. Sonia Maria Torqueti Fernandes, CPF: 36694797168, RG: 1175524-5 

SSP/MT,

89. Tania Brusco Mohr, CPF: 01325300152, RG: 1634995-4 SSP/MT,

 90. Thiago Bergamin Saraiva, CPF: 46414846864, RG: 53.720.967-0,

 91. Valtercir Fidelis de Oliveira, CPF: 91294274104, RG: 13640933 

SSP/MT,

 92. Viviane Otowiczts, Cpf: 01798358158, Rg: 15618048 SSP MT

 93. Weliton Junior Duarte, CPF: 04640290152, RG: 27959384 SESP/MT,

 94. Ysla Pires Broiano, CPF: 06623560122, RG: 29768632 SSP/MT,

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, na forma da 

Lei. Eu, ________________ Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva, 

Gestora Judiciária, digitei e subscrevi.

 Cláudia - MT, 30 de janeiro de 2020.
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 Thatiana dos Santos

 JUÍZA DE DIREITO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Intimação

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000567-58.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR KURTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL BENTO AMARAL OAB - PR64851 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CHUICO (REQUERIDO)

MARIANO JOSE MARADONA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA BEATRIZ STRECKER OKAMOTO CURY OAB - PR84634 

(ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES COLONHEIS OAB - PR62373 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA Ofício nº. 27/2020-PJE/EVU Cláudia/MT, 30/01/2020. Carta 

Precatória: 1000567-58.2019.8.11.0101 Polo Ativo: ALTAMIR KURTEN Polo 

Passivo: DENISE CHUICO e outros AUTOS DE ORIGEM: 

0004470-60.2017.8.16.0001 Sr(a). Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria 

que a carta precatória relativa ao vosso processo, foi distribuída neste 

juízo, com o número acima indicado, solicitando que futuros pedidos de 

informações ou de devolução sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Na oportunidade 

informo, que para cumprimento do ato deprecado foi designada audiência 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: Cláudia V. Única - Conciliação Data: 

20/02/2020 Hora: 14:30 . Atenciosamente (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça AO JUÍZO DA COMARCA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - SEGUNDA VARA CÍVEL DE 

CURITIBA/PR. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, Centro, 

CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109484 Nr: 796-35.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA, João Pedro de 

Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 8. Designo o julgamento dos réus DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO 

PEDRO DE SOUSA SILVA para o dia 05 de março de 2020, às 08:00 horas 

a ser realizado na Sala de Audiências do Fórum desta Comarca. 9. 

Designo o sorteio dos jurados para a Sessão do Tribunal do Júri para o 

primeiro semestre de 2020 para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 13:30 

horas. 10. Sra. Escrivã: 02 (dois) dias antes do julgamento providencie 

cópias das peças processuais mencionadas no parágrafo único do art. 

472, CPP.11. Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva 

pelas medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pedido, vez que a 

defesa sequer trouxe fatos e fundamentos a serem analisados que 

pudessem alterar a situação fática, razão pela qual mantenho a decisão 

que decretou a prisão preventiva.12. Ciência ao Ministério Público.13. 

Intime-se a defesa via DJE.14. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de 

janeiro de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de DireitoPresidente do 

Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91125 Nr: 1186-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRICOLA LTDA-ME, ESTEVÃO 

COPANSKI NETO, JOSÉ COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie a distribuição da Carta Precatória anexa perante o juízo 

deprecado, conforme requerido, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000223-77.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Cláudia - J.E - Audiência de Conciliação Data: 26/02/2020 

Hora: 15:00, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-CA     O Doutor VAGNER DUPIM DIAS , Juiz de Direito 

e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Colniza, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO que a 

servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Técnica Judiciária PTJ, 

designada Gestora Geral de 1º Entrância, estará afastada de suas 

funções por motivo de Férias, no período de 03/02 /2020 a 

22/02/2020;RESOLVE:DESIGNAR o servidor Gustavo Teodoro de Souza, 

matrícula n. 32712, Gestor Administrativo 3, para exercer a Função de 

Gestor Geral de 1º Entrância, no período de 03/02/2020 a 

22/02/2020;Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Colniza-MT, 30 de janeiro 

de 20 20.VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal      table

 PORTARIA N. 8/2020-CA

 O Doutor VAGNER DUPIM DIAS , Juiz de Direito e Diretor do Foro em 
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Substituição Legal da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, 

Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Geral de 1º Entrância, estará 

afastada de suas funções por motivo de Férias, no período de 03/02 /2020 

a 22/02/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula n. 32712, 

Gestor Administrativo 3, para exercer a Função de Gestor Geral de 1º 

Entrância, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza-MT, 30 de janeiro de 20 20.

VAGNER DUPIM DIAS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000025-91.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE COLNIZA (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a retirar o 

termo de guarda provisório, bem como apresentar endereço completo e 

atualizado da parte requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89525 Nr: 2519-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

 Perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do art. 397 

do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Destarte, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 12 

de novembro de 2019, às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomará a inquirição das testemunhas 

arroladas e se interrogará o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 1115-98.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, FLAVIO LEMOS GIL - OAB:OAB/MT 

14933/B

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação das partes às fls. 567 e 572, DECLARO 

ENCERRADA a instrução criminal. INTIMEM-SE as partes para apresentar 

alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 403, § 3º, do CPP), 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, conclusos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89525 Nr: 2519-14.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos,

 Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90005 Nr: 2832-72.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO DIUNI MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5.632/O, Claudia 

Alves Siqueira - OAB:6217-B/MT, GLAUBER ANTONIO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:20.060/E, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/O, 

MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - OAB:15.436/O, ROMARIO DE 

LIMA SOUSA - OAB:18881/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 
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em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-52.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT Vistos, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a 

busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente por meio 

de contrato celebrado com a parte ré. A parte autora narra que a parte ré 

está inadimplente. Os documentos acostados demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes (doc. páginas 06/07), tendo sido 

apresentada notificação extrajudicial, com assinatura de recebimento de 

AR digital (doc. páginas 08/09), restando, portanto, comprovada a mora do 

devedor desde o dia 06/10/2019, não podendo alegar desconhecimento da 

dívida. É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Com efeito, 

depreende-se do contrato de alienação que a propriedade fiduciária do 

bem indicado na inicial encontra-se configurada em favor da parte autora, 

nos termos da legislação vigente. Tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos necessários previstos no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911 

/69, possível o deferimento da liminar pleiteada. Ademais, existe fundado 

receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inapropriado do bem, o 

que poderá causar o seu perecimento, bem como o falecimento do direito 

autoral. Nessa trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. 

NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. 

RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 

1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, 

comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela notificação 

extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, através de carta 

registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, 

ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, 

b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do 

domicílio contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, 

se o devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço[1]. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. 

Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do 

pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da 

notificação eletrônica pelo devedor, instrumento que torna mais céleres o 

intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido.[2] 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO. 

- Existindo prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das 

alegações, por meio de circunstâncias atuais e factíveis robustas, bem 

como presente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

cogente se mostra a concessão da tutela antecipada. Recurso Provido. [3] 

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para DETERMINAR a BUSCA e 

APREENSÃO do veículo automotor descrito nos autos, qual seja: “MARCA 

RENAULT – MODELO SANDERO EXPRESSION F – FAB/MOD 2017 – 

PLACA PZI5599 – COR CINZA – CHASSI 93Y5SRF84JJ988368”. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão para que a parte ré deposite 

o bem, entregue o documento CRLV e o documento de transferência 

(DDUT/CRV) para a parte autora, nomeando como depositário fiel a 

pessoa indicada na exordial. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes. INTIMEM-SE. Caso necessário, requisite-se reforço policial 

para o cumprimento da mesma. De Juína para Colniza-MT, data da 

assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito [1]TJAC - Câmara 

Cível - Acórdão 4570 - Agravo de instrumento 2007.001637-2 - Relª Desª 

Miracele Lopes - J: 31.07.2010) 2. Recurso improvido. (TJ-AC; AG Inst 

0001639-69.2011.8.01.0000; Ac. 11.534; Relª Desª Eva Evangelista de 

Araújo Souza; DJAC 22/11/2011; Pág. 8. 2TJ-SP - 

21850974920178260000 SP 2185097-49.2017.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2017, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 08/12/2017. 3TJ-MG - AI: 

10056120131257001 MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

23/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

P u b l i c a ç ã o :  0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 . 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-98.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson Matuchac (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

fique ciente da audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, 

às 15h00min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71263 Nr: 2304-27.2016.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAPOSO DE OLIVEIRA, GERALDA LUIZ 

DE OLIVEIRA, GENIVALDO GONÇALVES DA SILVA, ANTONIO ALFREDO 

DA ROCHA, JANETE SOARES DA SILVA, CREUZA DE JESUS ROCHA, 

OUTROS ACUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO - 

OAB:OAB/RJ 74.802, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:OAB/MT 

14.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que recolha o valor da diligência do Sr 

Oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA BATISTA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYDSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - GO20874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Embora a decisão anterior tenha concluído pelo declínio, o que gerou a 

impossibilidade de redistribuição foi o "erro material". Assim, onde se lê "à 

execução de honorários advocatícios", deve-se ler "a benefício 

previdenciário". No mais, manter a decisão anterior, providenciando a 

REDISTRIBUIÇÃO, com aviso pessoal de quando isso se der, dada a 

urgência do pedido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 

1000089-56.2019.8.11.0099. EXEQUENTE: MARCOS ARNOLD 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO “CHAMA-SE O FEITO À 

ORDEM”. Vistos... Realizado o cálculo do débito pelo Departamento Auxiliar 

da Presidência, expediu-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV, através 

do Ofício nº. 03/2019-RPV, conforme pode ser visto nos autos. Ocorre 

que o valor do crédito exequendo supera a quantia de 100 UPF’s, que é o 

limite para pagamento através da RPV, conforme determina o art. 4º, da 

Lei-Estadual nº. 10.656/17. Ademais, não houve manifestação pelo 

exequente no sentido de renunciar ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV. Por isso, deve ser desconsiderada a 

RPV expedida nos autos, homologado o cálculo realizado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência e expedido o Precatório, conforme 

requerido pelo exequente. DESTA FORMA, TORNA-SE NULA A RPV DE ID. 

22592515, BEM COMO TODOS OS ATOS DA EMANADOS, VOLTANDO OS 

AUTOS À CORRETA MARCHA PROCESSUAL. Havendo concordância pelo 

exequente, HOMOLOGA-SE o cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar 

da Presidência. No mais, à SECRETARIA para: 1. EXPEDIR o pertinente 

PRECATÓRIO, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas 

pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV); 2. Após expedir 

o Precatório, AGUARDAR notícia de depósito e EXPEDIR o Alvará para 

liberação dos valores, ARQUIVANDO em seguida. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000113-21.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000113-21.2018.8.11.0099. REQUERENTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na falha da 

prestação de serviço essencial, eis que segundo a aparte reclamante a 

Concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, emitiu 

cobrança do fornecimento de energia acima da média de consumo, e em 

razão do não pagamento da fatura do mês de julho/2018, suspendeu o 

fornecimento de energia na Unidade Consumidora do reclamante, 

provocando situação de abalo moral e material. Pede o reclamante 

reparação por danos morais e materiais, além de requerer por meio de 

medida de tutela antecipada a ligação da energia elétrica na sua 

residência, medids que não fora concedido pelo Juízo em razão da falta de 

evidenciação de “elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. É a suma do 

essencial. No mérito, a demanda é improcedente. Não foram arguidas 

preliminares. Desnecessária a dilação probatória, por se tratar de matéria 

exclusivamente de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela via documental. A pretensão merece juízo de improcedência. 

Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a indenização 

por danos morais e materiais, ao argumento de que a parte reclamada 

cobrou valores indevidos e suspendeu o fornecimento de energia em sua 

Unidade Consumidora, mesmo as faturas estarem com os pagamentos em 

dias. A relação contratual restou assentada nos autos, porquanto houve a 

parte reclamante por trazer documentos que se constituem em indício de 

prova, não havendo contestação por parte da reclamada. Mas conforme 

se verifica nos autos pelos documentos apresentados pela parte 

reclamante, do que se depreende da narrativa, o “consumo no mês de 

janeiro de 2018 era de 16814”, encontrando o valor de “17972 em junho de 

2018”, ou seja, “um salto de 1158”. Embora isso possa retratar a realidade, 

não se compreende qual o equívoco, pois o medidor (relógio) registra o 

consumo dia após dia, aumentando o quanto consumido em todo o tempo 

da medição (não apenas se referindo ao intervalo da cobrança), razão 

pela qual faz sentido que entre os meses de janeiro e junho tenha sido 

aumentado cerca de 1158, ainda mais quando se nota o consumo médio 

de cerca de 200kwh. Conforme se evola dos autos não houve a 

comprovação do descumprimento contratual. Acerca do pleito de dano 

moral e dano material esse também não encontra suporte diante do 

conjunto probatório verificado nos autos. Na hipótese dos autos há dúvida 

de que se caracterizou a mora no adimplemento do contrato por parte da 

reclamada, vale anotar que tal fato, por si só não conduz à configuração 

do abalo extrapatrimonial cuja reparação almeja. Assim, não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil/2015, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da presente reclamação que ADILSON PEREIRA DA SILVA move em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

todos com qualificação nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000155-36.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MONSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA CAROLINE BELTRAMINI OAB - MT21094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000155-36.2019.8.11.0099. REQUERENTE: MILTON PEREIRA MONSAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 335, inc. I, do 

CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de 

necessidade de perícia técnica, tendo em vista que as provas existentes 

nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. O Reclamante 

alega na petição inicial: - que ingressou com reclamação visando à 

declaração de inexistência de débito e danos morais em decorrência de 

inscrição dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito promovido 

pela empresa ENERGISA S.A, no valor de R$ 3.373,00 (três mil trezentos e 

setenta e três reais) alegando em sua defesa mudou-se de endereço para 

a cidade de Juruena-MT, sendo que imóvel de sua propriedade localizado 

em Colniza-MT referente a Unidade Consumidora nº 989842-0, ficou 

fechado, pagando a partir da referida mudança de imóvel apenas o custo 

de disponibilidade do imóvel de Colniza-MT. A Reclamada por sua vez 

alega na peça contestatória; - que a inscrição dos dados do Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito é devido a recuperação de consumo 

gerada por desvio de borne constatada no imóvel de Colniza-MT Unidade 

Consumidora nº 989842-0, após inspeção realizada por prepostos da 

reclamada. Analisado o processo e os documentos acostados, verifico 

que a parte reclamada juntou aos autos apenas documentos unilaterais ou 

seja histórico de consumo ficha cadastral, razão pela qual diante da 

negativa da reclamante entendo ser a inscrição no cadastro de 

inadimplentes indevida. Sendo assim, concluo que o débito constante dos 

autos é ilegítimo, até porque foram não foram comprovados a prestação 

os serviços, pela reclamada, não tendo esta se desincumbido do seu ônus 

probatório ao teor do art. 373, I do CPC. Desta feita, verifico ser cabível a 

declaração de inexistência da dívida, já em relação à reparação por danos 

morais, observa-se que a parte reclamante não possui inscrição 

preexistente. Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as 

vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode 

pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o 

enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser 

definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível 

definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o 

que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a 

comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, deve-se saber que a 

história será permeada de percalços, pois assim o é o trato humano (ser 

social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que 

revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, 

levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) pré-fixados 

(impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas 

físicas ou jurídicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. Histórico 

de condutas assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores específicos 

(evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por 

exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em 

seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a discussão de 

cerca de R$3.373,00,00, entre pessoa física e jurídica que mantinham 

relacionamento de consumo (valoração negativa para o reclamado), NÃO 

comprovação de prejuízo além do fato de per si, SEM consequências 

específicas (valoração positiva para o reclamado), inexistindo indicativo 

de outros problemas semelhantes (valoração positiva para o reclamado). 

Partindo-se do mínimo valor possível neste caso (um salário mínimo, 

parâmetro conhecido e objetivo), com o sopesamento das valorações, 

fixa-se o valor de indenização em R$1.686,50. Por fim em relação ao 

Pedido Contraposto pleiteado pela reclamada deve ser indeferido tendo em 

vista que foi comprovada a relação contratual entre as partes. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, para: 1 

– DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos 

no valor de R$ 3.373,00 (três mil trezentos e setenta e três reais). 2 – 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ R$1.686,50 à parte 

Reclamante, a título de indenização por danos morais, que deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na 

qual o dano foi aferido em valor já atualizado. 3 – Pela IMPROCEDÊNCIA do 

Pedido Contraposto. Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a exclusão do nome da Reclamante do cadastro 

negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 1 9 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA Juiz de direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-67.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO CONSTANTINO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000735-67.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 28339946 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias DOM AQUINO, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 30/01/2020 13:42:34

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-28.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE DOS ANJOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 
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3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000024-28.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.28554436, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 30 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 30/01/2020 13:40:58

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-48.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000055-48.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

ANA MARIA DOS ANJOS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata–se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por 

ANA MARIA DOS ANJOS, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de 

que na tentativa de realizar compras em um determinado estabelecimento 

comercial, foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SERASA/SPC, realizada pela Requerida, no valor de R$ 201,61 (duzentos 

e um reais e sessenta e um centavos), do suposto contrato de nº 

0215073300 de 15/01/2018. Aduz que a parte possui somente um telefone 

pré pago com a requerida, não havendo, portanto, nenhum “produto que 

ensejasse a referida negativação, desconhecendo a origem da suposta 

dívida” Por fim, pugna pela “concessão da antecipação da tutela 

pretendida, para a retirada imediata do nome e CPF do SPC/SERASA, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo”. Juntou documentos. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Prima facie, 

defiro os benefícios da justiça gratuita. De acordo com o art. 300 do NCPC 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o 

perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. 

Em que pesem os argumentos da parte autora, tenho que não merece 

deferimento o pedido liminar. A questão discutida nestes autos depende 

de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Tendo o legislador 

expressamente exigido para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Vale dizer que a probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para à medida que se pleiteia. Assim, as alegações da parte devem 

encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. A tese de que a requerente não possui débitos com a 

requerida, mesmo afirmando que possui um telefone pré pago junto à 

requerida, é matéria que necessita de cognição exauriente, a demandar 

provas, a serem enfrentadas no mérito, não havendo em um juízo de 

cognição sumária, elementos visíveis primo ictu oculi que evidenciem a 

veracidade dos fatos alegados. O perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo – ou periculum in mora nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. Nesse sentido, vislumbra-se a inexistência de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ao autor, ante a inexistência da 

probabilidade do direito invocado, conforme já elencado, eis que requisitos 

cumulados para a obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 

do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

audiência de conciliação. Caso os Requeridos não tenham interesse na 

autocomposição, deverão manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do NCPC. Citem-se os Requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos advogados. 

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC. 

Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo e/ou juntada de documentos (CPC, arts. 337, 350 

e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

voltem conclusos. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-34.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000043-34.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 28424378 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 30 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 30/01/2020 15:11:54

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-71.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUBERTO ROBERTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000101-71.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, 

que POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 

do NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando as 

partes autora e requerida, para, nos seus respectivos prazos, 

apresentarem as contrarrazões aos Recursos de id. n. 28524910 e id. n. 

28597783. DOM AQUINO, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARLI RIBEIRO SANTOS Gestor de Secretaria
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2991-68.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mateus Vaz Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Peixoto - OAB:11.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51728

SENTENÇA.

Vistos etc.

Ressai da ref. 20 decisão determinando a emenda à inicial, corrigindo o 

valor da causa atribuído e comprovando o recolhimento das custas e 

taxas judiciais ou acostando documentos idôneos aptos a justificar a 

justiça gratuita.

Decorrido o prazo e certificado a inércia da parte autora (ref. 25), 

vieram-se os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos verifica-se que, em que pese à parte autora tenha 

sido devidamente intimada a juntar documentos da impossibilidade de 

pagar ou proceder o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, esta quedou-se inerte, não 

cumprindo a diligência ordenada por este Juízo.

Posto isso, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 330, IV, 

do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado desta proceda-se ao arquivamento do 

feito, com baixa na distribuição, mediante as formalidades legais.

P.R.I.C

Dom Aquino/MT, 02 de maio de 2019.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55102 Nr: 1043-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson das Dores de Souza, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Intimação da parte executada, através de seus advogados, para se 

manifestar acerca do despacho de ref.44, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 71-29.2014.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SIQUEIRA, Lázaro Domingos Siqueira, 

Ivani Domingos de Oliveira, Dorvando Domingos de Siqueira, Anízio 

Domingues Siqueira, Sebastiana Domingas de Souza, Julio Domingos 

Siqueira, Antonia Domingas da Silva, Pulchéria Domingas dos Santos, 

Espólio de Augusto Domingos Siqueira, Divino Domingos da Silva, José 

Domingos de Siqueira, Antônio Domingos de Siqueira, Paulo Domingos de 

Siqueira, Vilma Candido de Oliveira, Aparecida Siqueira de Souza, Roseni 

Ávila Siqueira, Divina Candido da Silva, Fátima da Silva Siqueira, Irani Alves 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Domingos Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão do feito, 

conforme decisão de ref. 154. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO 

do Advogado da parte requerente, para que se manifeste nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55138 Nr: 1062-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DE ALMEIDA, EVERALDO DE ALMEIDA, João 

Ciro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fátima Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão do feito, 

conforme decisão de ref. 41. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO 

do Advogado da parte requerente, para que se manifeste nos presentes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57841 Nr: 2253-46.2018.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA DE ARAUJO POMBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

Everton Benedito dos Anjos - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, manifeste acerca 

da petição e documentos juntados na ref.21, requerendo o que entender 

de direito, conforme decisão de ref. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58749 Nr: 107-95.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Luiz Piccinin Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B

 Intimação do Advogado do réu, Dr. Lourivaldo Fernandes Stringheta, da 

audiência Instrução e Julgamento, designada para o dia 24/03/2020 às 

15:00 horas, inquirição da testemunha (NAYARA OLIVEIRA MALUF 

WUTKE), nos autos de Carta Precatória 7512-81.2019.811.0003 - Código: 

938370, do Juízo do Juízado Volante Ambiental da Comarca de 

Rondonópolis-MT, extraída dos autos acima.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000317-32.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO NUNES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença ajuizada por JOSE ANTONIO NUNES, em desfavor BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se 

que houve o pagamento do presente cumprimento de sentença, conforme 

juntada de ID. 27372122. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e 

decido. Diante do exposto, considerando o adimplemento da divida 

exequenda, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução com resolução do mérito. No mais, 

expeça-se alvará de levantamento, conforme dados informados em ID. 

27399338. Sem custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000317-32.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO NUNES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença ajuizada por JOSE ANTONIO NUNES, em desfavor BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se 

que houve o pagamento do presente cumprimento de sentença, conforme 

juntada de ID. 27372122. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e 

decido. Diante do exposto, considerando o adimplemento da divida 

exequenda, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução com resolução do mérito. No mais, 

expeça-se alvará de levantamento, conforme dados informados em ID. 

27399338. Sem custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-65.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA PINTO BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000470-65.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ZULMIRA PINTO BARCELOS 

REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA., VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

as partes Requeridas apresentaram contestação, sendo Visa do Brasil 

Empreendimentos Ltda., Id. 246224193 e Netflix Entretenimento Brasil 

Ltda., Id. 24672154, ambas dentro do prazo legal, Id. 24631175 e 

24681979, respectivamente, e por sua vez a Requerente impugnou-as, Id. 

24788177, no prazo legal – Id. 24788845. Das preliminares. Da retificação 

do polo passivo. Acolho, para que passe a figurar no polo passivo a 

empresa Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. Da ilegitimidade passiva da 

Requerida Visa. Acolho a preliminar, uma vez que a Requerida é apenas a 

bandeira do cartão de crédito, não sendo, pois, a administradora do 

referido cartão de crédito não sendo responsável por lançamentos na 

fatura da autora. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO em relação a Requerida Netflix Entretenimento Brasil Ltda. 

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de contrato e repetição de 

indébito c.c. dano moral proposta por Zulmira Pinto Barcelos em desfavor 

de Netflix Entretenimento Brasil Ltda. e Visa do Brasil Empreendimentos 

Ltda., devidamente qualificados. Em síntese, alega que é correntista do 

Banco do Brasil, através da conta corrente 10.199-0, agência 2403-1, 

onde por sua vez foi lhe fornecido um cartão de crédito Ourocard Visa, 

cartão este que engloba em um só cartão para uso de saque e compras 

comerciais a débito. Afirma mais, que referido cartão nunca foi utilizado na 

modalidade crédito, uma vez que sempre utiliza sua conta para receber 

benefício de aposentadoria, e que eventualmente realiza saques e 

compras no débito. Aduz ainda na exordial que a partir do mês de 

setembro/2018 teve sem sua autorização e conhecimento, o lançamento 

mensal em sua conta corrente, de pagamentos do seu cartão de crédito 

OUROCARD VISA n. 49844254****3470, até o mês de julho de 2019, alega 

que essas cobranças perduraram por 11 (onze) meses, dos quais somam 

a quantia de R$ 2.160,16 (dois mil cento e sessenta reais e dezesseis 

centavos). Alega que sempre usou a conta corrente para receber sua 

aposentadoria, onde basicamente visualizava o saldo existente, e nunca 

se atentou para retirar extrato, mais durante 11 (onze) meses sem ter 

conhecimento teve débitos de pagamento de cartão de crédito em sua 

conta corrente, onde somente agora teve notícia de pagamentos e 

despesa de cartão de crédito. Notícia mais que somente no mês de agosto 

de 2019 se surpreendeu ao tomar conhecimento dos débitos pagamentos 

de cartão de crédito em sua conta corrente e de imediato procurou a 

agência bancária que inobstante apenas limitaram-se a bloquear futuros 

lançamentos e estornaram o débito de cobrança referente ao mês de 

agosto de 2019. Ainda alega que ao entrar em contato com a instituição 

bancária e a operadora de cartão foi informada que a compra se referia a 

05 assinaturas mensais pagas com o cartão de crédito e descontada em 

conta corrente. Ademais alega que procurou a empresa Netflix para 

resolver de forma administrativa, mas não obteve êxito e não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização pelos danos morais e materiais. 

Com a exordial juntou os documentos. Realizada a audiência de 

conciliação em 02.10.2019, Id. 24568650, a Requerida Netflix 

Entretenimento Brasil Ltda., ofertou proposta de acordo com a autora no 

valor de R$ 5.427,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete centavos), a 

título de encerrar a lide, proposta esta não aceita pela autora, em razão da 

parte Requerida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. não ter ofertado 

proposta de acordo, assim restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, a Requerida Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., Id. 

246224193 contestou em preliminar pela retificação do polo passivo, bem 

como pela ilegitimidade passiva, e, no mérito em suma contestou pela 

improcedência da ação, por não ser a responsável pelos lançamentos na 

fatura do cartão de crédito da autora, sendo apenas a bandeira do 

referido cartão de crédito, e não sendo responsável pelos lançamentos, e 

sim a instituição financeira. Contestou mais pela inclusão do Banco do 

Brasil no polo passivo da presente demanda – litisconsórcio necessário. 

Por sua vez, a Requerida Netflix Entretenimento Brasil Ltda., em sua 

defesa, Id. 24672154, contestou em suma que logo que tomou 

conhecimento da situação (através da presente demanda), e tendo 

localizado as contas objeto da lide, cancelou e bloqueou imediatamente as 

assinaturas, e para comprovar anexou print de telas sistêmicas ao 

contexto da contestação. Ainda contestou que após um ano somente é 

que a Requerida foi contatada, e nessa oportunidade cancelou e bloqueou 

as contas e estornou seis cobranças, visto que este é o máximo permitido 

via sistema, conforme demonstra o print anexo a contestação, referente 

ao estorno dos valores. Contestou mais, que não cria assinaturas e se os 

dados foram utilizados, foram por pessoas próximas e com acesso aos 

dados da autora, e, mais que logo tomou conhecimento e efetuou o 

cancelamento e ainda estornou os valores permitidos no sistema, bem 

como ofertou proposta de acordo com a autora, a qual recusou, e ainda 
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contestou que não há qualquer indício que autora tenha sofrido qualquer 

humilhação perante terceiros para ocorrer a indenização, e ao final 

contestou pela improcedência da ação. Contudo, a Requerente impugnou 

as contestações – Id. 24788177, impugnando a contestação da Requerida 

Netflix informando que embora a Requerida tenha cancelado e bloqueado 

os valores descontados, ainda teve descontados em seu cartão no mês 

de setembro/2019 o valor de R$ 190,67 (cento e noventa reais e sessenta 

e sete centavos), e ao final reiterou os pedidos da peça de ingresso pela 

procedência da ação. Pois muito bem, compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, da análise dos documentos acostados ao 

processo observo que houve os descontos, referente a Netlix.com, nos 

meses de setembro de 2018 a julho de 2019, na conta corrente da autora, 

conforme consta dos extratos conta corrente para simples conferência e 

extrato de cartão de crédito para simples conferência, anexados aos 

autos, Id. 22767814/22767820. Ademais, observo que a Requerida Netflix 

em sua defesa afirma que logo que tomou conhecimento cancelou e 

bloqueou os descontos na conta da autora, bem como estornou seis 

parcelas descontadas, uma vez que o sistema da referida empresa 

Requerida apenas permite o estorno de 06 (seis) parcelas. Desse modo, 

ressalto que a parte Requerida Netflix não trouxe aos autos nenhum 

contrato ou documento que esteja devidamente assinado entre as partes 

para comprovar a relação contratual, e assim provar os fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do referido direito (artigo 373, 

inciso II, NCPC). Sendo assim, devida a restituição dos valores 

descontados indevidamente na conta da autora em sua integralidade, de 

forma simples, haja vista que não comprovou que os serviços foram 

efetivamente contratados pela autora. Quanto ao dano moral alegado pela 

autora, tem-se que o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em 

demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite 

a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos morais, não havendo razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória, haja vista que a autora não comprovou qualquer lesão aos 

direitos da sua personalidade, tratando-se os presente caso de mero 

aborrecimento. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta,JULGO 

EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VI do NCPC, em relação a empresa Visa do Brasil Empreendimentos 

Ltda., e no mérito JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial em relação a Requerida Netflix Entretenimento Brasil Ltda., para 

DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 2.160,16 (dois mil cento e 

sessenta reais e dezesseis centavos) descontado indevidamente no 

cartão de crédito da autora, bem como seja a Requerida Netflix 

CONDENADA a RESTITUIR o valor indevidamente descontados na 

importância de R$ 2.160,16 (dois mil cento e sessenta reais e dezesseis 

centavos), valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE os danos morais. Nos termos 

do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-75.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000351-75.2017.8.11.0034. REQUERENTE: ALBERICO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

Id. 11841454, no entanto não houve impugnação. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta 

por Alberico Marques da Silva em desfavor do Banco Santander (Brasil) 

S.A., ambos já qualificados nos autos. Aduz na inicial que teve o seu 

nome e CPF indevidamente negativados, bem como que vem recebendo 

constantes cobranças, afirma mais que não tem nenhuma relação jurídica 

com o Requerido, e que por não obter solução ajuizou a presente ação. 

Contestação apresentada, Id. 11841454, onde por sua vez o Requerido 

contesta que a parte autora contratou os serviços através de Crédito 

Pessoal nº. 320000079420, para o refinanciamento de dívida de cartão de 

crédito e cheque especial, e para provar anexa os documentos, contratos 

e extratos de conta, Id. 11841446. Contesta mais, que após a 

renegociação o autor continuou a utilizar dos serviços, ficando 

inadimplente, logo teve o seu nome restrito no cadastro de proteção ao 

crédito, e ao final pela improcedência da demanda. Realizada audiência de 

conciliação em 16.10.2019, Id. 25101021, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Consta dos autos que a parte autora 

deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentação de impugnação a 

contestação, conforme consta da certidão, Id. 25818808. Pois bem, é 

certo que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 

373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Em análise ao conjunto 

probatório, observa-se que a parte Requerida juntou aos autos extratos 

parcelados - bancários; extratos compras com cartão de débito; Proposta 

de Adesão Cheque Especial Protegido – devidamente assinados por 

Alberico Marques da Silva e datado 19.05.2017; documento pessoais 

cédula de identidade e CPF em nome de Alberico Marques da Silva; 

comprovante de endereço; cartão Santander Free MasterCard; Cartão de 

Segurança on line e extrato de pagamento referente aposentadoria 

invalidez previdenciária-INSS competência 04/2017, demonstrando a 

existência contratual entre as partes. Destaco que desses documentos 

ora anexados com a contestação, percebe-se a semelhanças das 

assinaturas, bem como os dados inseridos nas cédulas de identidade 

anexadas tanto pelo próprio ao autor como pela Requerida são os meus 

dados lá constantes, assim afastando quaisquer irregularidades na 

contratação. Todavia, desses documentos juntados pela Requerida, o 

Requerente tinha o prazo de 05 (cinco) dias para impugna-los, no entanto 

deixou este prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual é considerado 

autêntico, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento. ” No mais, verifica-se 

dos autos que não há nenhum boletim de ocorrência, para demonstrar que 

os documentos do autor, foram furtados e ou utilizados de forma indevida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve a 

permanência da relação negocial firmada entre as partes. Sendo assim, 

não há o que falar da inexistência da contratação, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Desse modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 
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do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da exordial. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 

submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000514-04.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DOS SANTOS BRANCO (REQUERIDO)

MOISES GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000514-04.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 

271.604,64; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos 

executórios]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 30 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000622-33.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMA MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000622-33.2019.8.11.0093. Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 30 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000590-28.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO DURIGON (REQUERIDO)

LURDES ROSSONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB - MT15236-O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000590-28.2019.8.11.0093 Impulsiono os 

presentes autos, para intimar a parte autora a providenciar o recolhimento 

da guia de pagamento de diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos 

regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida 

diretamente no site do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão 

de Guia de Diligência, e posteriormente, apresentado o comprovante de 

pagamento nos autos. FELIZ NATAL, 30 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000559-08.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ORACI JOAO BIANQUINI MORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE SCHNEIDER (REU)

CLAUDIO DE TAL (REU)

MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK (REU)

ELIANE FATIMA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000559-08.2019.8.11.0093. Impulsiono os 

presentes autos, para intimar a parte autora a providenciar o recolhimento 

da guia de pagamento de diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos 

regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida 

diretamente no site do TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão 

de Guia de Diligência, e posteriormente, apresentado o comprovante de 

pagamento nos autos. FELIZ NATAL, 29 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000193-66.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. L. (AUTOR(A))

J. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000193-66.2019.8.11.0093. Impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte Requerente da audiência designada para 

30/03/2020, às 11hs20min., a realizar-se neste Fórum da Comarca de Feliz 

Natal-MT. FELIZ NATAL, 30 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Expediente
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88566 Nr: 1765-74.2019.811.0093

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZADO DA COMARCA DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50990 Nr: 889-03.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Dias de Souza Cavalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Francisco - 

OAB:GO/21331, Marcio Diniz Silva - OAB:GO/21.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

Procurador Federal - OAB:Mat. 1243534

 Impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos ao Juizo 

da Comarca de Feliz Natal - MT. Conforme determinação de fls. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78203 Nr: 1288-56.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte Exequente para que apresente 

novo endereço da parte executada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-34.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/04/2020 AS 13:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-11.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PAULA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000078-11.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:RAFAEL DE 

PAULA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY FRUTO POLO 

PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala 2 - Conciliadora Data: 12/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-93.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR SAVARIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000079-93.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:RAFAEL JUNIOR 

SAVARIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY FRUTO POLO 

PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - Conciliadora Data: 12/03/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75341 Nr: 1134-72.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de um Termo Circunstanciado proposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de OSMAR POSSER.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota de fls. 48 

requereu a homologação do Acordo Extrajudicial firmado pelo Parquet e 

OSMAR POSSER, de acordo com aludido instrumento as partes 

dispuseram sobre a composição civil dos danos ambientais e sobre a 

transação penal.

Tendo em vista a regularidade de seus termos e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO por Sentença o acordo entabulado às fls. 

49/50, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a parte a bem e 

fielmente cumprir o avençado.

 Desta forma, aguarde-se o cumprimento do acordado.

Decorrido o prazo para cumprimento, com ou sem comprovação, abra-se 

vista ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79192 Nr: 618-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA OSOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar nos autos 

quanto a Cota Ministerial juntada as fls. 31.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-05.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

LEONARDO PERUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000070-05.2018.8.11.0093. REQUERENTE: L PERUZATTO - ME, 

LEONARDO PERUZATTO REQUERIDO: LUIZ LUCIANO DREYER Vistos. 

Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte, pelo que a extinção do 

processo é medida de rigor. E o faço ainda que não tenha havido 

intimação pessoal daquela, não só por ser atribuição do advogado 

acompanhar a causa de seu cliente, na forma da Lei 8.906/94, mas 

também pelo dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, consoante o art. 6º do NCPC. Ressalta-se que a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 4.000 (quatro mil) processos em trâmite neste Foro, 

deve ser analisada criticamente, notadamente porque o acesso ao 

primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, acarretando prejuízo e 

desperdício indevido de dinheiro público. Ademais, este procedimento é 

orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), princípios que seriam violados pela 

necessidade de intimação pessoal da parte autora por ausência de 

manifestação de seu advogado, conduta geradora de custos indevidos 

para a coletividade. De outro lado, sopesando os bens jurídicos 

envolvidos, principalmente os custos processuais pela conduta omissiva 

mencionada, o ônus suportado pela parte autora é baixo, pois que, como 

dito, não teve ela de arcar com o pagamento de custas, taxas ou 

despesas, podendo inclusive repropor a demanda ou mesmo adotar 

outras providências que entender cabíveis. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora e por ser incompatível a sua intimação pessoal por 

violação aos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC c.c. o art. 2º e art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a 

intimação das partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-66.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010071-66.2014.8.11.0093. EXEQUENTE: ROBERTO FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA Vistos. 

Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte, pelo que a extinção do 

processo é medida de rigor. E o faço ainda que não tenha havido 

intimação pessoal daquela, não só por ser atribuição do advogado 

acompanhar a causa de seu cliente, na forma da Lei 8.906/94, mas 

também pelo dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, consoante o art. 6º do NCPC. Ressalta-se que a movimentação do 

Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente 

diante dos mais de 4.000 (quatro mil) processos em trâmite neste Foro, 

deve ser analisada criticamente, notadamente porque o acesso ao 

primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, acarretando prejuízo e 

desperdício indevido de dinheiro público. Ademais, este procedimento é 

orientado pela simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95), princípios que seriam violados pela 

necessidade de intimação pessoal da parte autora por ausência de 

manifestação de seu advogado, conduta geradora de custos indevidos 

para a coletividade. De outro lado, sopesando os bens jurídicos 

envolvidos, principalmente os custos processuais pela conduta omissiva 

mencionada, o ônus suportado pela parte autora é baixo, pois que, como 

dito, não teve ela de arcar com o pagamento de custas, taxas ou 

despesas, podendo inclusive repropor a demanda ou mesmo adotar 

outras providências que entender cabíveis. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora e por ser incompatível a sua intimação pessoal por 

violação aos princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC c.c. o art. 2º e art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Dado o provimento extintivo, é DISPENSADA a 

intimação das partes, na licença do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010043-35.2013.8.11.0093. REQUERENTE: SILVA & LIEBICH LTDA - ME 

REQUERIDO: OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA, TECIDOS E ARMARINHOS 

MIGUEL BARTOLOMEU SA, BANCO BRADESCO Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito 

complementar em questão e, intimada a parte exequente, deixou ela 

decorrer o prazo sem se manifestar, conforme andamento processual de 

19/06/2019. Todavia, o depósito informado no Num. 16901787 - Pág. 1 e 

Num. 16901790 - Pág. 1 refere-se ao pedido de complementação efetuado 

pela parte exequente no Num. 7968684 - Pág. 1/2, quando postulou 

transferência dos valores e informou a conta de depósito. Não tendo ela 

se manifestado, concordou tacitamente com o valor depositado pela parte 

executada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se com as providências necessárias 
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ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada. 

Após o trânsito em julgado, o qual deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001079-83.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. P. (AUTOR(A))

V. P. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/03/2020, às 08:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000882-31.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JAMIL 

ALVES DE SOUZA OAB: MT12880-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da complementação da diligência, na importância de 

R$R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para suprir as diligências 

efetivadas junto ao Mandado, à serem recolhidas pela Guia disponibilizada 

n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial DIEGO MORAIS DE CARVALHO para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-40.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. R. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MAURO PAULO GALERA MARI OAB: MT3056-O, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da complementação da diligência, na 

importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), para suprir as diligências 

efetivadas junto ao Mandado, à serem recolhidas pela Guia disponibilizada 

n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial Diego Morais de Carvalho para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94473 Nr: 1975-85.2015.811.0087

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Augusto Matos, GENESIO DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT, Rodrigo Guimarães Colucci - OAB:OAB/MT - 

21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 126878 Nr: 3833-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta através 

do causídico constituído, cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 12.02.2020, às 13h30min.

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Oficie-se ao estabelecimento prisional onde o acusado encontra-se 

segregado, informando a data de audiência de instrução designada pelo 

Juízo, a fim de que providencie o necessário para a realização de 

audiência mediante videoconferência. Em caso de impossibilidade, 

requisite-se a escolta do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 3907-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

O A B : 4 9 4 3 8 / S P ,  M a r i a  D e u z a m a r  F e r r e i r a  N u n e s  - 

OAB:22.222-OAB/MT

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo requerente às fls. 62.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92081 Nr: 745-08.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILEGNO- IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 

Braz Jorge Rodrigues de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Ralff Hoffmann para apresentar, caso 

queira, contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 69/76 interposto 

pela parte requerida, no prazo de de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42227 Nr: 1607-18.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO LIONS DA VISÃO, DIVINO CEZAR 

DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton da Costa Motta - 

OAB:OAB/MT 14.870, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT, Whady 

Lacerda - OAB:OAB/MT 11.537

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 20/02/2020, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. João Carlos Rezende, localizado Rua Cambara nº. 719, 

Centro, cidade Guarantã do Norte - CLINICA DOMINGOS SALOMÃO, para 

realização de exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, portando carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 227-23.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serras & Ferramentas Nortão Ltda, Elizangela 

Alves Silveira Almeida, Gilvanio Almeida, Ivan da Silva Almeida, Paulina 

Vassoler Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli

Fabiula Muller Koenig para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 3907-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DALBERTO DE FARIA - 

O A B : 4 9 4 3 8 / S P ,  M a r i a  D e u z a m a r  F e r r e i r a  N u n e s  - 

OAB:22.222-OAB/MT

 Intimação das partes para requererem o que de direito no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96508 Nr: 3165-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Apuqui de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 3308-72.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Rodrigues, ELIAS ANTUNES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Azevedo Dionato ME, Wemerson Azevedo 

Dionato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98220 Nr: 387-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridson Cesar Livi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 3159-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministeria Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR GOMES DUARTE, Adriano Barbosa 

Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 123594 Nr: 1869-84.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação na pauta, cancelo a 

audiência anteriormente designada.

Aguarde-se os autos em secretaria para designação de nova data de 

audiência.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114718 Nr: 1874-43.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Veloso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Valquiria Maria do Carmo - OAB:24062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:25440/O, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:OAB/MT 15483-A

 Intimação do (a) advogado (a) Taylise Catarina Rogério Seixas para 

apresentar, caso queira, contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto pela parte autora, às fls. 70/74, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 969-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.S. CARVALHO, Otavio Soares de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT, Marcela Campos Rangel Gomes de Arruda - 

OAB:OAB/ RJ 175.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99891 Nr: 1378-82.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DANIEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:MT/18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A

 Intimação do (a) advogado (a) ARTUR DENICOLÓ e Bernardo Rodrigues 

de Oliveira Castro para apresentarem contrarrazões, caso queiram, aos 

Recursos de Apelação de fls. 77/87 e 88/102, na forma e prazo previstos 

em lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101398 Nr: 2214-55.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins, para que providencie, no prazo de 

05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s) a ser realizada, conforme 

solicitado/determinado à fl. (?) , devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo, ainda, 

ser comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38270 Nr: 469-50.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Matias de Assis Neto, Shirley de Morais 

Costa Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison joreu da silva - OAB:23407/MT, JOSE 

CLAUDIO POLICARPO - OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:OAB/10.431 MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 2344-50.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Sul Motos Ltda-ME, José Clovis Becker, 

Cristina Profirio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Marcus Augusto Giraldi Macedo para 

apresentar, caso queira, contrarrazões aos embargos de declaração 

opostos pela parte autora/embargante às fls. 133/135, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94036 Nr: 1730-74.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barbosa Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Intimação do (a) advogado (a) SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e José 

Arnaldo Janssen Nogueira para apresentarem, caso queiram, 

contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte 

embargante/executada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 2135-13.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TOMITAO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:OAB-PR 

56.918

 Intimação do (a) advogado (a) Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli e Fabiula 

Muller Koenig para apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração opostos pela parte embargante/executada, às fls. 68/71, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000991-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI OAB - PR29666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRDES CONSTÂNCIO DE PAULA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000991-45.2019.8.11.0087 IMPETRANTE: CELIO BATISTA MARTINS 

FILHO IMPETRADO: IRDES CONSTÂNCIO DE PAULA DECISÃO Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CELIO BATISTA MARTINS 

FILHO contra ato da chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado 

de Mato Grosso – INDEA/MT, ambos qualificados na inicial, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo e com fundamento no art. 

5º, inciso LXIX da Constituição Federal e nos termos da Lei nº. 12.016/09. 

A parte impetrante, em síntese, argumenta que solicitou a abertura de 

cadastro junto ao INDEA local para poder movimentar seu rebanho. 

Acrescenta que o impetrado se negou a realizar o referido cadastro, sob 

o argumento de que a propriedade rural do impetrante não se localiza 

dentro das divisas do Estado de Mato Grosso, mas sim no Estado do Pará. 

Diante disso, requer, liminarmente, que seja efetivada a abertura do 

cadastro da impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do 

Norte/MT. Com a inicial juntou os documentos. É o necessário. 

Fundamento. Decido. Saliento inicialmente, que para a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Assim, vejo que a impetrante 

estabelece na peça inicial os requisitos para concessão de medida liminar, 

como a presença de direito líquido e certo, bem como os requisitos legais 

consistentes no periculum in mora e fumus boni iuris. Com efeito, 

evidencia-se, a princípio, o direito líquido e certo do impetrante, havendo 

ainda este devidamente demonstrado, através do fumus boni iuris, quando 

da exposição fática e documental trazida à inicial, caracterizando que o 

impetrante tem direito à abertura do cadastro da propriedade junto ao 

INDEA/MT, por ter demonstrado que sua área pertence atualmente ao 

Estado de Mato Grosso; e, o periculum in mora, ante a impossibilidade de 

movimentar seu gado e com isso cumprir com os compromissos 

assumidos pelo exercício da atividade, o que causa prejuízos financeiros 

irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante. No caso dos autos, o 

INDEA local negou ao impetrante o direito de efetivar a abertura de 

cadastro, sob a alegação de estar a sua área rural localizada no Estado 

do Pará, contudo, analisando os documentos acostados pelo impetrante, 

verifico que, em dissonância às afirmações feitas pela autoridade coatora, 

a propriedade se localiza no Estado de Mato Grosso, neste Município de 

Guarantã do Norte. Com efeito, os seguintes documentos juntados: 

escritura pública de cessão de direitos de posse e benfeitorias e 

formulário de visita a estabelecimento rural (que revela que o 

estabelecimento rural se localiza no Vale o XV, área de litígio entre os 

Estados de Mato Grosso e Pará), comprovam que a propriedade do 

impetrante está localizada neste Estado. Assim, não existe razão para que 

o INDEA/MT não proceda ao cadastramento da área da requerente, que 

necessita exercer a atividade pecuária. Ademais, destaco que o INDEA é 

apenas órgão fiscalizador da defesa agropecuária do Estado em que atua, 

não tendo competência para delimitar se determinada área se encontra ou 

não em um ou outro Estado. Por outro lado, cabe ressaltar que o Estado de 

Mato Grosso reivindica uma área de cerca de 2 milhões de hectares em 

face do Estado do Pará, sendo que esta abrange a região do Vale XV, 

tendo sido concedida liminar que a princípio mantêm referida região como 

pertencente ao Estado de Mato Grosso. Sendo certo que, até que ocorra 

decisão final sobre o assunto, não há como prosperar decisão que indique 

a qual Estado Federado pertence tal região. No mais, ainda que haja 

dúvida quanto ao Estado em que encontra a propriedade do impetrante, 

não pode ele ficar impedido de realizar o cadastro de sua propriedade e 

de movimentar o seu rebanho. Nesse diapasão, como os documentos 

acostados aos autos demonstram que a propriedade está localizada no 

Estado de Mato Grosso, e não se sabendo ainda em qual Estado acha-se 

localizada a propriedade da impetrante, forçoso reconhecer que deve 

prevalecer o local onde está registrada a sua localização, qual seja, 

Guarantã do Norte/MT, uma vez que quem tem competência para dirimir 

este conflito entre os referidos Estados do Mato Grosso e do Pará, é o 

Supremo Tribunal Federal. Corroborando com todo o exposto, e 

consequentemente com o acolhimento desta medida liminar, colaciono 

alguns julgados do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PECUARISTA -SUSPENSÃO DA LICENÇA 

NO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO - INDEA/MT - 

PROPRIEDADE RURAL SITUADA EM ÁREA DE LITÍGIO ENTRE DOIS 

ESTADOS - LIMINAR DEFERIDA AO ESTADO DE MATO GROSSO - ÁREA 

DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA - OBRIGATORIEDADE 

DE FISCALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao 

Estado de Mato Grosso foi deferida liminar reconhecendo que a área em 

litígio está compreendida em seu território, este tem a obrigação de 

exercer a fiscalização do rebanho que se encontra nessa região. O risco 

de contaminação de febre aftosa não pode simplesmente impedir a 

concessão de licenças, devendo o Estado, se entender necessário, 

estipular requisitos mais rigorosos e não praticamente impedir a 

comercialização do gado advindo da região.” (TJMT, 2º Câmara Cível, AI 

nº. 46348/2006, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione 

Povoas, j. em 29/11/2006). “INDEA – INSCRIÇÃO – GUIA DE TRÂNSITO DE 

ANIMAIS – IMÓVEL – LOCALIZAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO. É 

direito do produtor reativar a inscrição com o INDEA ante as provas que o 

imóvel está situado nos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, 

enquanto o instituto não demonstrou que a área está situada em outro 

Estado da federação”. (TJMT, 3º Câmara Cível, nº. 6377/2007, Relator 

Desembargador Ernani Vieira de Souza, j. em 07/05/2007). Logo, ante a 

presença dos requisitos necessários, o requerimento de liminar deve ser 

deferido, porque, além de relevante o fundamento invocado, impossível 

ignorar que, sem a liminar, a medida resultará ineficaz, caso venha a ser 

concedida apenas pela sentença final. Sendo assim, e em razão dos 

documentos e argumentos acostados a inicial, DEFIRO a liminar requerida, 

determinando que seja efetivada a abertura do cadastro da impetrante 

junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT, até decisão final. 

Desta forma, notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a 

liminar, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, na Lei nº. 12.016/2009). Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga o impetrante, em 

05 (cinco) dias. Cientifique-se o Estado de Mato Grosso, enviando-lhe 

cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito. Prestadas as 

informações, vista ao Ministério Público, após, conclusos. Intime-se e 

cumpra-se com urgência. Serve a decisão como mandado. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000002-05.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALMEIDA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 
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____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000002-05.2020.8.11.0087 IMPETRANTE: REINALDO ALMEIDA DA CRUZ 

IMPETRADO: DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

DECISÃO REINALDO ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos em 

epígrafe, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato ilegal do 

DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE, 

consistente na apreensão de um caminhão e dois semirreboques. Requer 

o impetrante, liminarmente, a liberação dos veículos apreendidos. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Passo à análise do pedido liminar. A 

concessão da medida liminar, em sede mandamental, demanda a presença 

de requisitos específicos, consistentes na relevância dos fundamentos da 

impetração e no risco de ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final 

(Lei nº 12.016/2009, art.7º, III). Revela-se nítido, portanto, que a liminar não 

ostenta caráter antecipatório, mas acautelador do possível direito da 

impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível em caso de 

manutenção do ato impugnado até a efetiva decisão da causa. Destarte, 

há que se perquirir, de forma objetiva, a pertinência do direito material e o 

risco concreto que justificaria a concessão da medida liminar. Nesse 

passo, a retenção dos veículos descritos na inicial certamente causará 

prejuízo de ordem financeira ao requerente, já que este alega que sua 

renda é proveniente dos fretes realizados com os veículos apreendidos, 

circunstância que implica no pleno e formal reconhecimento do periculum 

in mora. Quanto ao direito perquirido, constata-se em uma análise sumária 

a relevância dos fundamentos apresentados. Os veículos foram 

apreendidos após ser constatado que a quantidade da madeira 

transportada era 10,48m³ superior àquela descrita na guia florestal. A 

retenção da madeira resta justificada em razão da necessidade de 

averiguação quanto à prática de eventual crime ambiental. Entretanto, a 

apreensão dos veículos não se mostra necessária, já que não há 

elementos a indicarem que eles são utilizados comumente para a prática 

de ilícitos ambientais. Apesar de os veículos estarem registrados em nome 

de terceiros, o impetrante apresentou comprovante de compra e venda e 

demonstrou, com relação aos veículos de placa IAZ1233 e KAN7765, que 

houve a comunicação de venda ao DETRAN em favor do impetrante em 

08.02.2019. Isto posto, DEFIRO EM TERMOS a medida liminar, determinando 

que SE RESTITUA ao impetrante os veículos: CAMINHÃO MERCEDEZ 

BENZ, PLACA KAN7765/MT, RENAVAM 00902241710 e SEMIRREBOQUE 

DE PLACA IAZ1233/MT, RENAVAM 00574570934. A restituição do veículo 

SEMIRREBOQUE DE PLACA KEC2275/PA, RENAVAM 00736119108, 

registrado em nome de Alissandro Guidarini fica condicionada à 

apresentação de documento que comprove ser o impetrante o proprietário 

do veículo. Nomeio o impetrante como fiel depositário dos veículos até o 

julgamento da ação. Os custos de descarregamento da carga de madeira 

deverão ser pagos pelo impetrante. Notifique-se a autoridade impetrada a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I), bem como cientifique o órgão 

de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito 

(Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II). Se as informações vierem acompanhadas 

de documentos, diga o impetrante em 05 (cinco) dias. Em seguida, vista ao 

Ministério Público para parecer. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000033-25.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AGENIR CEZAR DAVID (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso 

(INDEA/MT), unidade de Guarantã do Norte(MT) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000033-25.2020.8.11.0087 IMPETRANTE: AGENIR CEZAR DAVID 

IMPETRADO: CHEFE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (INDEA/MT), UNIDADE DE GUARANTÃ DO 

NORTE(MT) DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado 

por AGENIR CEZAR DAVID contra ato do chefe do Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, ambos qualificados 

na inicial, com o argumento de violação de direito líquido e certo e com 

fundamento no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e nos termos da 

Lei nº. 12.016/09. O impetrante, em síntese, argumenta que solicitou a 

abertura de cadastro junto ao INDEA local para poder movimentar seu 

rebanho. Acrescenta que o impetrado se negou a realizar o referido 

cadastro, sob o argumento de que a propriedade rural do impetrante não 

se localiza dentro das divisas do Estado de Mato Grosso, mas sim no 

Estado do Pará. Diante disso, requer, liminarmente, que seja efetivada a 

abertura do cadastro da impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de 

Guarantã do Norte/MT. Com a inicial juntou os documentos. É o necessário. 

Fundamento. Decido. Saliento inicialmente, que para a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Assim, vejo que o impetrante 

estabelece na peça inicial os requisitos para concessão de medida liminar, 

como a presença de direito líquido e certo, bem como os requisitos legais 

consistentes no periculum in mora e fumus boni iuris. Com efeito, 

evidencia-se, a princípio, o direito líquido e certo do impetrante, havendo 

ainda este devidamente demonstrado, através do fumus boni iuris, quando 

da exposição fática e documental trazida à inicial, caracterizando que o 

impetrante tem direito à abertura do cadastro da propriedade junto ao 

INDEA/MT, por ter demonstrado que sua área pertence atualmente ao 

Estado de Mato Grosso; e, o periculum in mora, ante a impossibilidade de 

movimentar seu gado e com isso cumprir com os compromissos 

assumidos pelo exercício da atividade, o que causa prejuízos financeiros 

irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante. No caso dos autos, o 

INDEA local negou ao impetrante o direito de efetivar a abertura de 

cadastro, sob a alegação de estar a sua área rural localizada no Estado 

do Pará, contudo, analisando os documentos acostados pelo impetrante, 

verifico que, em dissonância às afirmações feitas verbalmente pela 

autoridade coatora ao impetrante, a propriedade deste se localiza no 

Estado de Mato Grosso, neste Município de Guarantã do Norte. 

Ressalta-se que conforme argumentado pelo impetrante, o requerimento e 

a negativa de abertura de cadastro foi realizada de forma verbal, sendo 

que posteriormente foi apresentado novo requerimento, por escrito, porém 

a autoridade coatora não apresentou resposta. Com efeito, os seguintes 

documentos juntados: contrato de compra e venda e georreferenciamento 

do imóvel rural comprovam que a propriedade do impetrante está 

localizada neste Estado. Assim, não existe razão para que o INDEA/MT 

não proceda ao cadastramento da área do requerente, que necessita 

exercer a atividade pecuária. Ademais, destaco que o INDEA é apenas 

órgão fiscalizador da defesa agropecuária do Estado em que atua, não 

tendo competência para delimitar se determinada área se encontra ou não 

em um ou outro Estado. Por outro lado, cabe ressaltar que o Estado de 

Mato Grosso reivindica uma área de cerca de 2 milhões de hectares em 

face do Estado do Pará, sendo que esta abrange a região do Vale XV, 

tendo sido concedida liminar que a princípio mantêm referida região como 

pertencente ao Estado de Mato Grosso. Sendo certo que, até que ocorra 

decisão final sobre o assunto, não há como prosperar decisão que indique 

a qual Estado Federado pertence tal região. No mais, ainda que haja 

dúvida quanto ao Estado em que encontra a propriedade do impetrante, 

não pode ele ficar impedido de realizar o cadastro de sua propriedade e 

de movimentar o seu rebanho. Nesse diapasão, como os documentos 

acostados aos autos demonstram que a propriedade está localizada no 

Estado de Mato Grosso, e não se sabendo ainda em qual Estado acha-se 

localizada a propriedade do impetrante, forçoso reconhecer que deve 

prevalecer o local onde está registrada a sua localização, qual seja, 

Guarantã do Norte/MT, uma vez que quem tem competência para dirimir 

este conflito entre os referidos Estados do Mato Grosso e do Pará, é o 

Supremo Tribunal Federal. Corroborando com todo o exposto, e 

consequentemente com o acolhimento desta medida liminar, colaciono 

alguns julgados do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PECUARISTA -SUSPENSÃO DA LICENÇA 
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NO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO - INDEA/MT - 

PROPRIEDADE RURAL SITUADA EM ÁREA DE LITÍGIO ENTRE DOIS 

ESTADOS - LIMINAR DEFERIDA AO ESTADO DE MATO GROSSO - ÁREA 

DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE FEBRE AFTOSA - OBRIGATORIEDADE 

DE FISCALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao 

Estado de Mato Grosso foi deferida liminar reconhecendo que a área em 

litígio está compreendida em seu território, este tem a obrigação de 

exercer a fiscalização do rebanho que se encontra nessa região. O risco 

de contaminação de febre aftosa não pode simplesmente impedir a 

concessão de licenças, devendo o Estado, se entender necessário, 

estipular requisitos mais rigorosos e não praticamente impedir a 

comercialização do gado advindo da região.” (TJMT, 2º Câmara Cível, AI 

nº. 46348/2006, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione 

Povoas, j. em 29/11/2006). “INDEA – INSCRIÇÃO – GUIA DE TRÂNSITO DE 

ANIMAIS – IMÓVEL – LOCALIZAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO. É 

direito do produtor reativar a inscrição com o INDEA ante as provas que o 

imóvel está situado nos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, 

enquanto o instituto não demonstrou que a área está situada em outro 

Estado da federação”. (TJMT, 3º Câmara Cível, nº. 6377/2007, Relator 

Desembargador Ernani Vieira de Souza, j. em 07/05/2007). Logo, ante a 

presença dos requisitos necessários, o requerimento de liminar deve ser 

deferido, porque, além de relevante o fundamento invocado, impossível 

ignorar que, sem a liminar, a medida resultará ineficaz, caso venha a ser 

concedida apenas pela sentença final. Sendo assim, e em razão dos 

documentos e argumentos acostados a inicial, DEFIRO a liminar requerida, 

determinando que seja efetivada a abertura do cadastro da impetrante 

junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte/MT, até decisão final. 

Desta forma, notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a 

liminar, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, na Lei nº. 12.016/2009). Se as 

informações vierem acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em 

05 (cinco) dias. Cientifique-se o Estado de Mato Grosso, enviando-lhe 

cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito. Prestadas as 

informações, vista ao Ministério Público, após, conclusos. Intime-se e 

cumpra-se com urgência. Serve a decisão como mandado. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35310 Nr: 1513-24.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide José de Queiroz, Cleida Maria Balbino Capeli, 

Izabel Evangelista Costa, Elzita Feliciana da Silva, Domingas Carvalho da 

Silva, Eva Almeida Nunes, Jucedelia Gomes Dourado, Maria Auxiliadora 

Gonçalves de Oliveira, Maria Lúcia Figueiredo, Maria da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1513-24.2014.811.0036 (35310)

Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos realizados pela parte exequente às 

fls. 400/402, vez que o débito exequendo na presente ação decorre do 

provimento no Recurso de Apelação n. 112028/2011, o qual determinou o 

pagamento das horas extras laboradas durante o período de 11/10/1993 a 

31/12/1996.

Logo, percebe-se que o valor a ser percebidos pelos exequentes possui 

caráter indenizatório, não qualificando nas hipóteses previstas no art. 40, 

§ 18, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Desse modo, DETERMINO à Secretaria da Vara Única para que encaminhe 

à Diretoria do Departamento Auxiliar da Presidência do E. Tribunal de 

Justiça cópias dos documentos necessários para atualização do Cálculo, 

nos termos do Provimento 11/2017-CM. Ressalvando-se que os valores a 

serem atualizados derivam de condenação para pagamento de horas 

extras, à título de indenização, enviando, se necessário, cópia do Acórdão 

do Recurso de Apelação n. 112028/2011 (fls. 18/35).

No mais, CUMPRAM-SE as determinações dos itens “2”, “3” e “4” da 

decisão de fl. 371 (Ref. 27).

Após cumpridos os ditames necessários, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 28/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1417-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, Sebastião Otacílio Gomes, Marilene Rosa Oliveira, José 

Itamar de Melo, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1417-09.2014.811.0036 (35120)

Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos realizados pela parte exequente às 

fls. 428/442, vez que o débito exequendo na presente ação decorre do 

provimento no Recurso de Apelação n. 112028/2011, o qual determinou o 

pagamento das horas extras laboradas durante o período de 11/10/1993 a 

31/12/1996.

Logo, percebe-se que o valor a ser percebidos pelos exequentes possui 

caráter indenizatório, não qualificando nas hipóteses previstas no art. 40, 

§ 18, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Desse modo, DETERMINO à Secretaria da Vara Única para que encaminhe 

à Diretoria do Departamento Auxiliar da Presidência do E. Tribunal de 

Justiça cópias dos documentos necessários para atualização do Cálculo, 

nos termos do Provimento 11/2017-CM. Ressalvando-se que os valores a 

serem atualizados derivam de condenação para pagamento de horas 

extras, à título de indenização, enviando, se necessário, cópia do Acórdão 

do Recurso de Apelação n. 112028/2011 (fls. 18/35).

Outrossim, DETERMINO que seja expedido o competente ofício 

REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR (RPV), 

individualizado, em relação também a exequente, Maria Madalena De 

Oliveira, visto que renunciou ao valor excedente ao teto máximo de 30 

salários mínimos para as dívidas de pequeno valor nas obrigações da 

Fazenda Pública Municipal (fls. 440/442).

No mais, CUMPRAM-SE as determinações dos itens “2”, “3” e “4” da 

decisão de fl. 371 (Ref. 27).

Após cumpridos os ditames necessários, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 28/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 2106-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avelino Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo, Luciano Polimeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellyson Braga Mendes - 

OAB:21026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 
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SILVA - OAB:19987/O

 Autos n° 2106-14.2018.811.0036 (59440)Ação de Rescisão 

ContratualDecisão.(...). É o relato necessário. Fundamento.Devidamente 

intimados, na audiência de conciliação, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo legal sem a apresentação da competente 

contestação, consoante certidão de fl. 243, logo, DECRETO a REVELIA da 

Parte Requerida.Contudo, quanto a pretensão da parte autora às fls. 

245/247, no sentido de que em virtude da revelia dos requeridos, deve-se 

ter a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, entendo que 

razão não lhe assiste.Conforme pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, os efeitos da revelia (presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor na hipótese em que o réu, citado para 

apresentar contestação, queda-se inerte) são relativos e não conduzem 

necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o 

juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, 

formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela 

procedência ou improcedência do pedido. Nesse sentido, in 

verbis(...)Desse modo, verifica-se que os efeitos da revelia não são 

absolutos, bem como sob as atuais condições processuais recebe o feito, 

os requeridos.Ademais, CADASTRE-SE no feito como causídico da parte 

requerida, o Dr. Leandreo Santana da Silva (OAB/MT n. 19.987).Ato 

contínuo, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide. Sendo 

que, caso manifestem pela produção de prova testemunhal, apresentem 

nos autos o devido rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do 

CPC, sob pena de preclusão.Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM 

os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 28/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 675-47.2015.811.0036 (37122)

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) CIENTE do Acórdão que desproveu o Recurso em Sentido Estrito nº 

1008739-98.2019.8.11.0000 de fls. 471/487, mantendo na íntegra a 

decisão de pronúncia.

2) Diante disso, DETERMINO que abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP). Em 

seguida, abra-se vista à defesa, com a mesma finalidade.

 Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 462-12.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGRM, KNRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Autos n° 462-12.2013.811.0036 (31876)

 Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro de revogação da prisão civil, apresentado pela parte 

executada (fls. 65/67).

Pois a parte juntou aos autos comprovante de depósito e declaração (fl. 

68/69) da Sra. Keite Naiara Rodrigues Santana, representante e genitora 

do menor, na qual declara que o requerido quitou as 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Nesse sentido, considerando que houve a perda do motivo que ensejou a 

prisão civil do executado, REVOGO a prisão civil decretada em desfavor 

de EVERTON CELIS MARIANO, em relação à dívida cobrada nestes autos, 

devendo ser o executado posto imediatamente em liberdade, SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

EXCEPCIONALMENTE, a presente decisão servirá como alvará de soltura.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intime-se a Defesa da parte autora para que diante do pagamento parcial 

da dívida alimentícia requeira o que entender de direito sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50481 Nr: 2251-07.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2251-07.2017.811.0036 (50481)

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de Ref. 61.

 CITE-SE o Executado pessoalmente, no endereço indicado em Ref. 41, 

para em 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito de alimentos devido e 

as que vencerem no curso da ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser determinado atos 

expropriatórios, de acordo com que estabelece o art. 528 § 8º, c/c art. 911 

do Novo Código de Processo Civil.

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2359-02.2018.811.0036 (60190)

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de Ref. 76.

CITE-SE a parte requerida, pessoalmente, no endereço declinado em Ref. 
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76, para no prazo de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar, 

apresentar contestação, podendo ainda apresentar resposta entendendo 

ter havido pagamento a maior e desejar sua restituição, nos termos do art. 

56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 10.931/04.

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 29/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Intimar a defesa do acusado, para que apresente no prazo de cinco (05) 

dias, o rol de testemunhas que irão depor em plenário (até no maximo 

cinco)e, em requerendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 

422, CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10999 Nr: 252-68.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro, Lupércio 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Zuleica Rister - 

OAB:56282/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte Executada Silvia Tânia Ribeiro 

Crevelaro e Lupércio Crevelaro, na pessoa de seus advogados, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, deposite nos autos o valor dos honorários 

periciais indicados à fl. 278, sob pena de pagamento de multa por litigância 

de má-fé, nos termos do art. 80, inc. IV, c/c art. 81, ambos do CPC, além 

da supracitada multa, caso a parte executada não deposite nos autos o 

valor dos honorários periciais ou desista expressamente da realização de 

novo laudo pericial será declarada revogada a decisão que determinou a 

realização de uma nova avaliação do imóvel de fl. 270, uma vez que a 

parte executada demonstra utilizar-se de tal pleito como mero instrumento 

protelatório, de acordo com Decisão de fls. 320.

Guiratinga - MT, 29 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40067 Nr: 1578-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9.699-MT, Carlos Henrique Alves Rodrigues - OAB:19607-O/MT

 Intimar a defesa do acusado para tomar conhecimento do recurso de 

apelação de ref. 150, oferecendo querendo contra-razões a apelação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46103 Nr: 101-53.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Jose Mesquita Oliveira, Sandro José 

Mesquita de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 101-53.2017.811.0036 (46103)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 37, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, 

COM A REMESSA/CARGA dos autos devido a necessidade de exame 

integral do feito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no 

processo acerca do bloqueio efetivado as fls. 26/32, bem como requerer o 

que entender de direito, sob pena de considera-se quitado o débito com a 

extinção do processo com resolução de mérito pelo pagamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 750-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Intimar a defesa do acusado acerca da interposição do recurso de 

apelação de ref. 106, para querendo apresentar as contra-razões no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49914 Nr: 1983-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristobal Wilson Fernandes Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gulart Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1983-50.2017.811.0036

Código: 49914

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da certidão de Ref. 20, 

dando conta de que mesmo citada a parte requerida não se manifestou 

nos autos, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf Agricultural Solutuons US LLC, PL PESQUISA E 
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PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARTINS 

NAVEGANTES - OAB:186461, Camila Biral V. da Cunha Martins - 

OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, Gustavo 

Piva de Andrade - OAB:RJ 119.932, Juliana Nogueira de Sá Cardoso 

Coelho - OAB:RJ 220.769, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - 

OAB:182.514-SP, Tatiana Tiberio Luz - OAB:196959/SP, Victor 

Dressing Kronemberg - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 (...), INTIME-SE a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA os pontos de dúvida 

levantados pela parte autora no item “4” da manifestação de fls. 

531/538.Ao ensejo, ante a devida intimação das partes para se 

manifestarem quanto ao laudo pericial (fl. 528) e permanente inércia da 

parte requerida em manifestar-se quanto ao referido laudo, DECLARO 

PRECLUSA a interposição de impugnação pela parte requerida.2) DA 

SUCESSÃO PROCESSUAL.DEFIRO o pedido realizado pela parte autora às 

fls. 548/549, uma vez que informa a absorção da Bayer S.A, ora autora, 

pelo Grupo BASF.Acerca da incorporação, dispõe o artigo 227 da Lei n. 

6.404/1976 (in verbis):"Art. 227. A incorporação é a operação pela qual 

uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucedem em 

todos os direitos e obrigações".Assim, tem-se que a incorporação 

societária representa a extinção da personalidade da incorporada, sendo 

que a incorporadora providenciou a juntada dos documentos necessários 

para comprovar a mencionada transação empresaria, conforme 

demonstra às fls. 550/686.Desse modo, CORRIJA-SE a autuação para que 

passe a constar no Sistema Apolo, bem como na capa dos autos como 

parte autora BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS US LLC e PL PESQUISA E 

PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA..CADASTREM-SE no sistema Apolo os 

advogados constituídos pela parte autora BASF AGRICULTURAL 

SOLUTIONS US LLC e PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA e 

exclua os advogados substituídos, para que aqueles possam ser 

intimados dos atos processuais, principalmente, o causídico Dr. GUSTAVO 

PIVA DE ANDRADE (OAB/RJ – 119.932).Por Fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 29/01/2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1708-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Machado Rezende de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa da oficiala de justiça de Ref. 10.

Guiratinga - MT, 29 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68933 Nr: 18-32.2020.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Neris dos Santos, Zaira Maria 

Cavalcante Silva, Roberto dos Santos Lima, Alessandre Ferreira Baldoino, 

Roberto Rivelino Dias, José Carlos Pereira, Lourival Nunes da Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Considerando a natureza da ação de embargos a execução interposta 

pelo Municipio de Guiratinga. Considerando que a ação é eletrônica 

(Virtual)e o Municipio é o autor. Intimo o Municipio de Guiratinga, através de 

seu procurador Dr. JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS para que manifeste 

acerca da contestação dos embargados juntada aos autos na ref. 03, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7175 Nr: 1034-80.2004.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR APARECIDO LOPES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790-A/MT

 Autos n° 1034-80.2004.811.0036 (7175)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Considerando a juntada de pedido de revogação de prisão preventiva, 

requerido pela defesa do acusado LEOMAR APARECIDO LOPES MELO 

(fls. 155/163), ABRA-SE vista dos autos COM URGÊNCIA ao Ministério 

Público para que possa se manifestar em relação aos pedidos do 

investigado.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413 Nr: 37-15.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Domingues Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:23.840/DF, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Viana - OAB:16.555-A, Thais 

Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21589/MT, WILLIAN JOSE DE 

ARAÚJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte executada Espólio de Adelar 

Domingues Carpenedo, na pessoa de seu causídico, para que tenha 

ciência dos autos de penhora e da Certidão da Oficial de Justiça de fls. 

440/442.

 Guiratinga - MT, 29 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2279 Nr: 411-89.1999.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renil Antônio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRANY PEREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Autos n° 411-89.1999.811.0036 (2279)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Ante a inércia dos demais herdeiros, uma vez que intimados por edital (fl. 

86), e da Fazenda Pública, ainda que, intimada pessoalmente (fl. 115/116), 

INTIME-SE o inventariante para juntar nos autos o comprovante de 
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quitação ou isenção do Imposto de Transmissão causa mortis – ITCD, bem 

como as Certidões Negativas de débito do “de cujus” em relação a 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, no prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE, com remessa/carga dos 

autos, o ESTADO DE MATO GROSSO, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se em relação ao presente feito, principalmente, sobre os 

documentos referentes à quitação do ITCD.

Em seguida, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10864 Nr: 164-30.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Rodrigues Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Procurador do INSS - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 10864

Vistos etc.

Suspendo o processo por 60 (sessenta) dias.

Após o decurso do prazo acima requerido, intime-se a parte autora, para 

que requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11022 Nr: 269-07.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tintilio Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓDIGO N° 11022

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência dos herdeiros, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça.

 Após, conclusos para novas deliberações quanto ao pleito de habilitação.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11910 Nr: 864-06.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luzia Martins de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180, Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11910

Vistos etc.

Considerando que já não mais existe a possibilidade de expedição de 

alvará físico para levantamento diretamente na instituição financeira, 

intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos informações bancárias de todos os herdeiros, OU, 

acoste uma conta bancária de outro herdeiro ou ate mesmo do próprio 

advogado para receber em nome dos herdeiros, que não possuem conta, 

com a devida prestação de conta ao final.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31372 Nr: 1218-55.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ferreira de Souza -ME, Custódio 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Favero 

Zerwes - OAB:21.534, Rodrigo Guimarães de Souza - 

OAB:19554-MT

 Processo nº 1218-55.2012.811.0036 (31372)

Execução Fiscal

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido realizado pela parte executada às fls. 89/96, uma vez 

que juntou nos autos os documentos comprobatórios informando o 

parcelamento do débito, em 07 (sete) parcelas, perante o próprio órgão 

exequente.

Assim, SUSPENDA-SE o feito executivo pelo prazo de 210 (duzentos e 

dez) dia, nos termos do art. 151, inc. VI, da Lei n. 5.172/1966 (Código 

Tributário).

Com o decurso do prazo para a quitação do parcelamento entabulado, 

INTIME-SE a parte exequente, para que informe no prazo de 10 (dez) dias, 

se houve o pagamento integral da dívida executada, sob pena de extinção 

do processo pelo pagamento do débito.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-81.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GULART SOARES OAB - MT6008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000766-81.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MELISSA APARECISA CARVALHO DUARTE 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. Devidamente 

intimado, o requerido manteve-se inerte. É o breve relatório. Decido. É 

ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica justa, por meio do 

Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser negado ou restringido. 

Sendo necessária a comprovação fática do alegado, mormente por prova 

pericial, bem como, a pesquisa socioeconômica, impossível o julgamento 
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antecipado. Nomeio a Assistente Social judicial de Guiratinga para a 

pesquisa socioeconômica. Quesitos do Juízo a ser respondido pela 

Assistente Social: 1- Qual a idade atual da parte autora? 2- A parte autora 

exerce ou vinha exercendo alguma profissão? Caso afirmativa a resposta, 

qual? 3- A parte autora atualmente aufere alguma renda mensal? Caso 

afirmativo a resposta, qual o seu valor? 4- Quantas e quais são os 

membros do grupo familiar que residem com a parte autora (informar nome 

completo e respectiva data de nascimento de todos ou o CPF)? 5- Das 

pessoas que compõem o grupo familiar, quantas trabalham, em que local e 

qual o valor de seus respectivos salários ou de outra forma de renda que 

aufira(m) mensalmente? 6- Qual o total da renda mensal do grupo familiar 

da parte autora (incluindo eventual renda mensal percebida pela parte 

autora? 7- A parte autora possui algum meio de prover a sua subsistência 

ou de tê-la provida por sua família? 8- A parte autora reside em moradia 

própria ou é alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? 9- A parte 

autora possui filhos ou pessoas da família fora do Brasil? Se positivo, 

onde? 10- A parte autora necessita de auxilio material de estranhos para 

sobreviver? 11- Dos componentes do grupo familiar, alguém recebe algum 

benefício da previdência social? Caso receba, qual a espécie e o NB 

(número do benefício)? Nomeio como perita a Dra. Aline Aparecida da 

Cruz Ferraz Pessoa -CRM/MT 8743, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente. Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os 

exames necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, 

mas para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença 

do paciente. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado e da pesquisa socioeconômica será de 30 (trinta) 

dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, ocorrendo 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. O perito 

deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a data e o 

local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. Intimem-se 

as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta 

e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem formulados 

pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo 

médico: 1- O autor está incapacitado para o trabalho? 2- Qual é a doença 

que o autor está acometido? 3- Em caso de afirmativo, cuida-se de 

incapacidade total ou parcial? 4- Se positivo o primeiro quesito, cuida-se 

de incapacidade temporária ou permanente? 5- Se positivo o primeiro 

quesito, quais causas de incapacidade? 6- Quais os exames realizados 

para essa conclusão? 7- Está o autor apto para exercício de trabalho 

diverso do que habitualmente exercia? 8- Em caso de positivo, em que 

condições e em que tipo de atividade? 9- O autor pode trabalhar na 

lavoura? 10- O autor pode ficar exposto ao sol? Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Atente-se a secretaria 

para enviar todos os documentos necessários para o deslinde do perito, 

inclusive os quesitos acostados pelas partes. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

30 de janeiro de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72180 Nr: 88-73.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marciano Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Aureo Marciano Gonçalves, em relação ao crime previsto no artigo 34, 

parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 107, 

IV, do Código Penal c/c art. 109, inciso V, do Código Penal.Não sendo o 

autuado encontrado para intimação da sentença, tendo sido devidamente 

certificado por oficial de justiça, INTIME-SE por edital, nos termos do artigo 

392, inciso VI do Código de Processo Penal. Sai o acusado intimado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou 

peticione nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua titularidade 

em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 

337 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a 

apresentação do número da conta bancária de titularidade do acusado, 

PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo 

in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário 

– FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida 

comprovação.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Itaúba/MT, 06 de novembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97071 Nr: 3432-86.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 3432-86.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97071.

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta de audiências, bem 

como do avançado horário, REDESIGNO a presente para o dia 03/02/2020 

às 15h00min.

No que tange ao interrogatório, considerando que o réu encontra-se 

segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite – “Ferrugem” em 

Sinop/MT, diante das dificuldades enfrentadas pelos agentes 

penitenciários para o recambiamento de preso, e tendo em vista que a 

sobredita Penitenciária dispõe dos meios e mecanismos necessários para 

a realização de audiência por meio de videoconferência - computador e 

webcam instalados -, além de possuir uma sala equipada com câmera 

para captação de vídeo e ramal telefônico exclusivos para que o acusado 

possa entrevistar-se reservadamente com seu Advogado/Defensor 

Público e também para que ele possa participar da audiência, mercê do art. 

1.404 da CNGC, assim, CONSIGNO que seu interrogatório se realizará por 

meio de videoconferência, através do sistema eletrônico Lifesize.

Intimem-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunha(s)/vítima(s).

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 3505-58.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 Autos nº: 3505-58.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97194.

Vistos, etc.
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Diante da necessidade de readequação de pauta de audiências, bem 

como do avançado horário, REDESIGNO a presente para o dia 03/02/2020 

às 16h00min.

No que tange ao interrogatório, considerando que o réu encontra-se 

segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite – “Ferrugem” em 

Sinop/MT, diante das dificuldades enfrentadas pelos agentes 

penitenciários para o recambiamento de preso, e tendo em vista que a 

sobredita Penitenciária dispõe dos meios e mecanismos necessários para 

a realização de audiência por meio de videoconferência - computador e 

webcam instalados -, além de possuir uma sala equipada com câmera 

para captação de vídeo e ramal telefônico exclusivos para que o acusado 

possa entrevistar-se reservadamente com seu Advogado/Defensor 

Público e também para que ele possa participar da audiência, mercê do art. 

1.404 da CNGC, assim, CONSIGNO que seu interrogatório se realizará por 

meio de videoconferência, através do sistema eletrônico Lifesize.

Intimem-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunha(s)/vítima(s).

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97590 Nr: 3722-04.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Autos nº: 3722-04.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97590.

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta de audiências, bem 

como do avançado horário, REDESIGNO a presente para o dia 03/02/2020 

às 17h00min.

No que tange ao interrogatório, considerando que o réu encontra-se 

segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite – “Ferrugem” em 

Sinop/MT, diante das dificuldades enfrentadas pelos agentes 

penitenciários para o recambiamento de preso, e tendo em vista que a 

sobredita Penitenciária dispõe dos meios e mecanismos necessários para 

a realização de audiência por meio de videoconferência - computador e 

webcam instalados -, além de possuir uma sala equipada com câmera 

para captação de vídeo e ramal telefônico exclusivos para que o acusado 

possa entrevistar-se reservadamente com seu Advogado/Defensor 

Público e também para que ele possa participar da audiência, mercê do art. 

1.404 da CNGC, assim, CONSIGNO que seu interrogatório se realizará por 

meio de videoconferência, através do sistema eletrônico Lifesize.

Intimem-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as 

testemunha(s)/vítima(s).

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43152 Nr: 46-68.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. ALVES MARTINS, ANTONIO ALVES 

MARTINS, ELZA ZULEICA PESKE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Gomes Lupetti 

Baptista - OAB:113.658/RJ, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - 

OAB:19536/O, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - OAB:RJ 104199, Fábio 

Zeraik - OAB:137.830/RJ, Felipe Zeraik - OAB:30.397/RJ, Fernando 

Marques de Campos Cabral Filho - OAB:155.360/RJ, LUCI HELENA 

SOUZA DA SILVA MONTEIRO - OAB:5.024, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301, Ricardo Martins Firmino - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar novamente o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento do complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Avaliação dos imóveis urbanos 

(matrículas 1.179, 1.178, 1.173, 1.176, 1.177 e 1.172, CRI Colíder/MT) e 

rural (matrícula 6.937 CRI Colíder/MT) e Mandado de Intimção dos 

promitentes vendedores Helio Perina e sua esposa Iolanda Morelato 

Perina, expedidos nos autos, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, 

tendo em vista o recolhimento equivocado na petição de fls. 198/199 e 

certificado às fls. 208/210, sendo que o exequente deverá se atentar que 

cada avaliação e/ou intimação corresponde a uma diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76752 Nr: 1038-48.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857

 Autos nº: 1038-48.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76752.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar o petitório de ref. 49.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78505 Nr: 461-36.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596

 Autos nº: 461-36.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 78505.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a cota ministerial de ref. 96.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79622 Nr: 1075-41.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVILSON DE MORAES ZONOIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diogo Viecelli - 

OAB:22.370/MT

 Autos nº: 1075-41.2016.811.0096.

Código Apolo nº: 79622.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar o petitório de ref. 41.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 
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prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-27.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BEATRIZ MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAGILCE LARA XAVIER OAB - MT26625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000389-27.2019.8.11.0096. AUTOR(A): VIVIANE 

BEATRIZ MORAIS REU: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 

HELENA Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido 

de antecipação de tutela, proposta por VIVIANE BEATRIZ MORAIS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, ambos 

qualificados. Despacho de Id. n.º 23713653, determinado que se oficie o 

NAT para emitir o seu parecer, o que atendido no Id. n.º 23851362. 

Posteriormente, foi proferida a r. decisão de Id. n.º 23918801, 

determinando a emenda da inicial para fim de incluir o Estado de Mato 

Grosso no polo passivo, uma vez que se trata de tratamento de alto custo. 

Petitório da requerente de Id. n.º 24779879, requerendo a emenda da 

Inicial, com a consequente inclusão do Estado de Mato Grosso no polo 

passivo da demanda. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. 1) De 

proêmio, RECEBO a emenda da inicial, de modo que DEFIRO a inclusão do 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, uma vez que se 

trata de obrigação solidaria e de tratamento de alto custo, que em regra 

compete ao Estado. Assim, cumpre esclarecer, que a resolução n.º 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, instituiu a competência da 1.ª 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, para julgar o 

seguinte: “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde 

pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado”. Ademais, consignou que as ações em curso 

continuarão tramitando na comarca de origem, porém as que versam 

sobre prestação continuada serão remetidas a vara especializada, a teor 

do disposto no artigo 2º da resolução TJ/MT/OE nº 09/2019: “Art. 2º. Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”. Nesse 

passo, tendo em vista que a requrente pretende com a presente demanda 

aplicações de antiandiogênico (afliberecept-eylia), até que perdure p 

tratamento, o declínio da competência é medida que se impõe, visto que se 

trata de tratamento continuo. 2) Isto Posto, DECLINO a competência para 

processar e julgar a presente ação em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, de modo que DETERMINO a 

remessa dos autos para o sobredito Juízo competente. 3) CUMPRA-SE, 

com urgência, expedindo-se o necessário. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LUCIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000849-27.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

SELMA LUCIA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por SELMA 

LUCIA GONÇALVES, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, com pedido de antecipação de tutela para que seja 

determinada a implantação imediata do benefício de pensão por morte em 

seu favor. Em síntese, afirma que conviveu com Gilson Alves Pereira (de 

cujus) por mais de 15 anos, findando-se na data do óbito em 08 de abril de 

2018. Aduz que interpôs requerimento administrativo perante a requerida, 

sendo indeferido administrativamente sob a alegação do não 

reconhecimento da união estável. Destarte, em razão dos motivos acima 

destacados, pugna pela concessão inauldita altera partes, da antecipação 

de tutela e, posteriormente, a procedência do pedido para conceder a 

parte autora o benefício de pensão por morte. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Conforme consta, a parte autora pugna pela concessão de tutela 

para liminarmente conceder e determinar a implantação de pensão por 

morte em seu favor. Destarte, cumpre-me destacar que, a tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 333, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Numa análise 

perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a 

presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. 

Para a concessão do benefício de pensão por morte, devem ser 

comprovados dois requisitos: a qualidade de segurado do instituidor da 

pensão e a dependência econômica do beneficiário em relação a ele, vez 

que, independente de carência a instituição do benefício. Muito embora a 

cônjuge/companheiro integre a figura do rol de dependentes do artigo 16 

da Lei n° 8213/91, cuja dependente econômica com relação ao segurado é 

presumida (artigo 16, inciso I, parágrafo 4° da Lei 8.213/91), não se 

desincumbindo, todavia, do mínimo de prova material quanto à referida 

união se permanecia nos últimos dias de vida do varão, fato este 

necessária para assegurar a concessão da antecipação de tutela do 

benefício de pensão por morte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 

1.060/1950. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a 

p a r t e  r e q u e r i d a ,  p o r  m e i o  d o  O f í c i o  C i r c u l a r  n º 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo Procurador Federal Dilson 

Ferreira Pedrosa Filho, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, 

do Novo Código de Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 

438, II, do NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos 

administrativos correspondentes ao pedido de pensão por morte postulado 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento 

de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, nos casos dos itens 

“2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 
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objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada. Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito. INTIME-SE. CITE-SE. 

ITIQUIRA, 13 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000746-20.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000746-20.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: JOAQUIM XAVIER DE LIMA -SENTENÇA- JOAQUIM XAVIER 

DE LIMA, qualificado na inicial, ajuizou pedido de Alvará Judicial em razão 

do falecimento de sua esposa Maria Aparecida de Lima na data de 

29/09/2019, às 04h40min, a qual teria deixado certa quantia remanescente 

em contas bancárias, sendo que o requerente solicita a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados. Consta nas 

contas de titularidade da falecida, um valor total de R$1.380,89 (um mil, 

trezentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), conforme informado 

pela instituição bancária (ID 28186111). É o breve relatório. FUNDAMENTO 

e DECIDO. Do que consta nos autos, trata-se de ação judicial para 

concessão de alvará, tendo como objeto o recebimento de saldo existente 

em contas correntes de titularidade da falecida, esposa do requerente, no 

valor de R$1.380,89 (um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e nove 

centavos), conforme informado pela instituição bancária (ID 28186111). 

Destarte, em que pese a de cujus ter deixado, além de seu cônjuge, 

descendentes, os mesmos outorgaram procuração em favor do 

cônjuge/requerente (ID 25215242, 25215249, 25215266 e 25215268), é 

medida a se impor o deferimento do pleito. Assim, face ao exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação e DETERMINO a expedição de alvará em nome de JOAQUIM 

XAVIER DE LIMA, autorizando-o a receber os valores descritos 

documento de ID 28186111. Decorrido o prazo para eventual recurso, com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias, 

após, arquivem-se os autos. Em tempo, tendo em vista a nomeação da 

causídica (ID 25214509), fixo como honorários o valor equivalente à 04 

URH. À Secretaria para que expeça o necessário. Publique-se, 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58946 Nr: 2077-88.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Portadores 

de Necessidades Especiais, Samaroni Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT, Gerente de Tributos 

Estaduais-SEFAZ/MT-Exatoria de Itiquira-Sr.Wilson Quintiliano Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONCEDER a segurança 

pretendida, confirmando a liminar deferida.Sentença sujeita a duplo grau 

de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Cumpra a Secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 12.016/2009, 

cientificando-se, ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO.Sem custas judiciais, nos 

termos do art. 10, inc. XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem 

honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 

12.016/09.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Itiquira/MT, 21 de janeiro de 

2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 1425-37.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Ribeiro Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:12.992

 Vistos;

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Jean Carlos Ribeiro Freitas a fim de apurar a 

responsabilidade criminal do denunciado pelos crimes previstos no artigo 

33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.340/06.

O denunciado foi preso em flagrante no dia 12/09/2019, sendo no dia 

seguinte (13/09/2019) convertida em preventiva.

Em 05/11/2019 (ref. 11) foi determinada a notificação do acusado para 

apresentação de defesa prévia, o que se efetivou na data de 03/12/2019 

(ref. 22), ocasião em que o denunciado solicitou que lhe fosse nomeado 

defensor dativo.

Logo após, em 17/12/2019 (ref. 25), este Juízo nomeou advogado para 

promover a defesa do réu, sendo que o processo encontra-se 

aguardando o decurso de prazo para apresentação de defesa prévia.

Decido.

Mantenho a prisão preventiva do denunciado, uma vez que não há 

excesso de prazo de segregação cautelar, bem como por estrem 

presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, considerando os 

entorpecentes apreendidos em posse do réu, além do caderno com 

anotações, supostamente referente ao comércio de drogas. Somado a 

isso, ainda tem-se os depoimentos dos agentes prisionais, demonstrando 

que o réu, mesmo segregado, estava em ativa traficância.

Ademais, considerando a gravidade em concreto do crime imputado e, 

especialmente a folha de antecedentes que o réu ostenta, ostentando a 

prática de diversos outros crimes, é imprescindível a segregação cautelar, 

para fins de garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da 

prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou 

a segregação cautelar do denunciado, a mantenho.

Aguarde-se a apresentação de defesa prévia.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itiquira-MT, 21 de janeiro de 2020.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 809-62.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho, WALDECI 

CABRAL DE SOUZA, ARTHUR SOARES DE ANDRADE, Paulo Leonardo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136, 

GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16.205/MT, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. RENATO GONÇALVES RAPOSO, OAB: 9892, CPF: 

26684831827., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 1,5 (uma e meia) URHs/2019, 

equivalente a R$ 1.392,76 (Um mil e trezentos e noventa e dois reais e 

setenta e seis centavos), relativo a honorários advocatícios.

 Itiquira, 29 de janeiro de 2020

Renes Paulo Rodrigues da Silva Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-70.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREITAS DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Av. Alvaro 

José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ DE DIREITO RAFAEL SIMAN CARVALHO PROCESSO n. 

1000678-70.2019.8.11.0027 Valor da causa: R$ 316,36 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA Endereço: Rodovia BR 163, KM 48,2, s/n, Zona Urbana, ITIQUIRA - 

MT - CEP: 78790-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCELO FREITAS DA 

COSTA Endereço: ACENTAMENTO SANTA LUZIA, LOTE 19, BR 163, KM 

59, S/N, SITIO, EM RONDONÓPOLIS – MT, CEP: 78.700-000 (CEL: 66 

99721-5371). FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA PARA 02/04/2020 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. ITIQUIRA, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-63.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA PANIAGO DOS SANTOS OAB - MT26094/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MALCOLM MARCONDES LARIOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Av. Alvaro 

José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO RAFAEL SIMAN CARVALHO PROCESSO n. 

1000672-63.2019.8.11.0027 Valor da causa: R$ 3.167,37 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA Endereço: Rodovia BR 163, KM 48,2, s/n, Zona Urbana, ITIQUIRA - 

MT - CEP: 78790-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE MALCOLM 

MARCONDES LARIOS Endereço: RUA JOÃO DE BARRO, LOTE 02, 

QUADRA 15, BAIRRO OURO BRANCO, EM ITIQUITA- MT, CEP: 78.790-000, 

(CONTATO: (65) 99972-1932/ 99983-2553/ 3391-1418). FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira Data: 02/04/2020 

Hora: 13:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 
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termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ITIQUIRA, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000409-31.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LUZIA BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA Processo: 1000409-31.2019.8.11.0027. 

Vistos. Recebo a inicial, uma vez que satisfeitos os requisitos legais, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Não 

havendo pagamento, cumpra-se na forma do artigo 829, §1º, do Código de 

Processo Civil. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 

do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, remetam-se os autos à 

conciliadora judicial desta Comarca, para realização de audiência de 

conciliação, pois, trata-se de procedimento admissível no caso concreto, 

em que os direitos debatidos são disponíveis, transacionáveis e não há 

manifestação expressa de ambas as partes dispensando a tentativa. 

Obtida composição amigável em audiência, venham-me os autos 

conclusos para homologação. Não havendo acordo e, também, não 

havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo devedor, prossiga 

normalmente o feito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 22 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA APARECIDA NOGUEIRA MINELA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000410-16.2019.8.11.0027. Vistos. Recebo a inicial, uma vez que 

satisfeitos os requisitos legais, e determino seu processamento 

independente do recolhimento de custas, nos termos do artigo 54 da Lei nº 

9.099/95. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito. Não havendo pagamento, cumpra-se na 

forma do artigo 829, §1º, do Código de Processo Civil. No cumprimento do 

ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada do que preceituam 

os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

remetam-se os autos à conciliadora judicial desta Comarca, para 

realização de audiência de conciliação, pois, trata-se de procedimento 

admissível no caso concreto, em que os direitos debatidos são 

disponíveis, transacionáveis e não há manifestação expressa de ambas 

as partes dispensando a tentativa. Obtida composição amigável em 

audiência, venham-me os autos conclusos para homologação. Não 

havendo acordo e, também, não havendo o pagamento do débito, ou 

embargos pelo devedor, prossiga normalmente o feito. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Itiquira/MT, 22 de julho de 2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000046-47.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CONCEICAO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JAURU DESPACHO Processo: 1000046-47.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

SONIA DA CONCEICAO FREITAS REQUERIDO: EMERSON COSTA CAMPOS 

Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória objetivando intimação da parte 

requerente, consoante finalidade descrita no ID 28617683 – pág. 1. 

Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 

260 do CPC, dessa forma: 1 - Cumpra-se, conforme o deprecado. 2 - 

Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Jauru – MT, 30 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000045-62.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 
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DESPACHO Processo: 1000045-62.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES REQUERIDO: MUNICIPIO DE JAURU 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de alvará de autorização judicial para 

realização do 33º RETIRO ESPIRITUAL MSM, formulado pela DIOCESE DE 

SÃO LUIZ DE CÁCERES/PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PILAR. Parte 

qualificada no feito. Pois bem. Diante da natureza do pedido, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos, para 

deliberação. Às providências. Jauru/MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42238 Nr: 1641-40.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LOPES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em desfavor de VILMAR LOPES VIANA, pela 

suposta prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida, fl. 224, o réu foi citado, fls. 217/218.

Foi realizada audiência, onde foi ofertado o benefício da suspensão 

condicional do processo ao acusado, tendo o réu aceitado as condições 

impostas, fls. 221/222.

 O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do denunciado, 

em razão do cumprimento integral das condições da suspensão 

condicional do processo, fls. 253/254.

É o relato.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 9.099/95 inovou no ordenamento processual, pois criou os juizados 

especiais, dando celeridade e informalidade às causas cíveis e os crimes 

de menor periculosidade.

 Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério Público transacionar 

nos delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a 

extinção da punibilidade ao cumprimento de imposições, sem se discutir o 

mérito da causa.

 A suspensão condicional do processo ingressa no ordenamento jurídico 

como uma forma eficiente de política criminal.

 No caso em testilha o acusado foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo e cumpriu integralmente as condições impostas, 

conforme termo de recebimento de fl. 203.

Assim, deve ser extinta a punibilidade do denunciado, em razão do 

cumprimento das condições impostas em fls. 221/222.

DISPOSITIVO

Com fundamento no art. 89, §5°, da Lei 9.099/95, declaro por sentença 

extinta a punibilidade do acusado VILMAR LOPES VIANA, em virtude do 

cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do 

processo.

Encaminhe-se a(s) arma(s) e munição(ões) apreendidas nos autos ao 

Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei 10.826/03.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2178-02.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:3.560-A, Oswaldo Alvarez de Campos Junior 

- OAB:6.702/MT, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - 

OAB:6702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:, RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro requerimento das partes. Dê-se 

vista dos autos o Ministério Publico, pelo prazo de 05 dias, a fim de informa 

o endereço da vítima para intimação. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-70.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON FRANCISCO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000038-70.2020.8.11.0047. AUTOR(A): VANILSON 

FRANCISCO SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA proposta por VANILSON FRANCISCO SOARES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito. Aduz a parte autora, em síntese, ter percebido o benefício 

auxílio-doença. Porém, após a realização de perícia revisional, não teria 

sido constatada a persistência da enfermidade, razão pela qual 

procedeu-se à cessação da benesse em 22/08/2018 (ID 28459488). 

Destarte, ajuíza a presente alegando subsistirem os elementos 

necessários à concessão do benefício, pleiteando o seu restabelecimento 

e a conversão em aposentadoria por invalidez. É o relatório. DECIDO. 

Recebimento da Inicial Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide 

nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal. Da gratuidade da 

justiça O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com às custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. No caso, a parte autora 

apresenta alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, diante dos documentos consubstanciados aos autos (ID 

28459480), dessa forma, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. Da tutela provisória INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o direito pleiteado 

depende de verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, 

ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na 

inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a possibilidade de 

novo exame, caso haja apresentação de novos elementos. Da audiência 

de conciliação ou mediação Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. Da citação Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 30 de janeiro de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000028-26.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000028-26.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de 

LUZILENE DE FÁTIMA NUNES ALVORADO. Partes qualificadas no feito. No 

ID 28209422 a parte exequente requer a desistência da ação, na forma do 

art. 485, VIII, do CPC, aduzindo ter realizado a distribuição em comarca 

distinta da pretendida. É o breve relato. Decido. Conforme o acima 

delineado, a parte autora pugnou pela desistência da ação. Assim, 

considerando não ter havido a citação da parte contrária, necessária se 

faz a extinção do feito. DISPOSITIVO. Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO 

FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, ficam a 

cargo da parte autora, nos termos do art. 90, caput, do CPC. Transitada 

em julgado, certifique-se e, após, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, 

para providências. Jauru – MT, 30 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 1/2020-JUS Juscimeira, 30 de janeiro de 2020

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que a servidora Lucilene Soares Paniago Mascarenhas, 

matrícula 8094, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da 

Vara Única irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 201 

9, no período de 03 a 12/02/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS , matrícula nº 21690, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto (PDA-FC), na Secretaria da Vara Única no período de 03 a 1 

2/02/2020.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Juscimeira, 30 de janeiro de 2020.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-21.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. &. C. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA UNICA DE 

JUSCIMEIRA IMPULSIONAMENTO Dados do Processo: Processo: 

1000054-21.2020.8.11.0048; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) . REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE PATELS & CIA 

LTDA - ME Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora a 

providenciar o recolhimento da complementação da diligencia do oficial de 

justiça, no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) conforme certidão de ref. 

28613545. Juscimeira, 30 de janeiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-65.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COTLINSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (REQUERIDO)

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000603-65.2019.8.11.0048. 

REQUERENTE: FERNANDO COTLINSKY REQUERIDO: JOSE PUPIN 

AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, BANCO PINE S/A 

Vistos. 1. Defiro a emenda reto. Assim recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. 2. Com 

efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de 

solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 3. 

Desta feita, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias 

partes, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2020, às 

13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 4. Citem-se as partes 

requeridas e intimem-se elas e a parte autora a fim de comparecerem à 

audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). Em não havendo 

acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se a parte autora por meio de seu(s) 

advogado(s) (art. 334, §3, do CPC). 6. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 (vinte) dias. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-93.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVO OTAVIANO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000045-93.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

SIZENANDO SANTANA RÉU: NATIVO OTAVIANO DA COSTA Vistos. 1. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir na 

instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. Assim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 13h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão comparecer 

acompanhadas de seus Advogados. 2. Ademais, consigno que o(a)(s) 

Advogado(a)(s) deverão comparecer com as testemunhas que pretendem 

ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do novo código de 

Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se atentarem ao 

disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo Civil. 3. 

Intimem-se as partes através de seus procuradores da oralidade acima 

designada; 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta 

Precatória, se o caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-22.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000289-22.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA RÉU: JOAO 

CARLOS DE ALMEIDA Vistos. 1. É dever do magistrado promover os 

meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. 

nº 242.322-SP). 2. Assim, com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização 

dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha bem definida 

entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa 

de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os deveres 

fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 

Vol. III, 2001, p. 635). 3. Ademais, dado a possibilidade de resolução da 

lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 

04/03/2020, às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo(a) 

Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário. 4. 

Intime-se a parte autora através de seu(ua)(s) procurador(a)(es) a fim de 

comparecer à audiência . 5. Cite-se o requerido e intime-se ele a fim de 

comparecer à audiência, acompanhado de seus(uas) advogados(as). Em 

não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo. 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, 

inclusive carta precatória, se o caso. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11472 Nr: 1123-57.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a pate autora a manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, prazo de 10(dez) dias. Transcrita: " C E R T I 

D A O - Certifico e dou fé, que, em cumprimento ao presente mandado, 

devidamente assinado, dirigiu-me ao endereço mencionado e ali sendo, 

após as formalidades legais, deixei de proceder, conforme determinado, a 

PENHOR E AVALIAÇÃO de bens pertencentes a executada ANGELA 

MARIA DOS SANTOS, em virtude deste Oficial não ter localizado a mesma, 

visto que no referido endereço, vizinhos afirmaram desconhecerem a 

requerida. Juscimeira MT, 11 de dezembro de 2019 ALDMIR DIAS 

ZAMBONINE

Oficial de Justiça".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33543 Nr: 1933-22.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER LEANDRO CLAUDINO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 Certifico que compareceu na Secretaria da Vara Única a testemunha 

CLAUDINEI FRANCISCO MARTINS (testemunha do Réu) informando que 

não poderá comparecer na audiência do dia 11/02/2020, tendo em vista 

estar de passagem comprada para viajar com a familia, saída no dia 

29/01/2020 e retorno dia 12/02/2020, conforme comprovante anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22112 Nr: 129-24.2013.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Exceção de 

Pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a exequente para que se manifeste sobre o referido incidente, 

interposto às fls. 151/172, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9494 Nr: 526-25.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro para que seja confirmada a data para a realização 

de leilão dos bens garantidores da presente execução, conforme 

sugestão do Leiloeiro Judicial, nos seguintes termos:

a) 1º LEILÃO: 06 de março de 2020, com encerramento às 13:00 horas;

b) 2º LEILÃO: 06 de março de 2020, com encerramento às 16:00 horas.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22820 Nr: 879-26.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE OSSUNA DE SOUZA, ROSELY OSSUNA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VICENTE LOPES, NEWTON 

LOPES, JOSELI LOPES, ADAILTON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT 13.301-A

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão constante em f. 372, intime-se novamente a parte 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO do feito.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21641 Nr: 769-61.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BALDOINO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.
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4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20015 Nr: 1187-67.2010.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do 

executado(f.188/189).

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1585 Nr: 378-92.2001.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, MARCUS JOSÉ PIERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:3246-E, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505, Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada por JUNIOR 

MAGALHÃES SILVA em face de MARCUS JOSÉ PIERONI e SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, todos já 

qualificados.

2. Requer a parte exequente às fls. 1449/1452, que seja feita a penhora 

de bens imóveis pertencentes à parte executada, uma vez que intimados 

os executados se quedaram inertes, pugnando pela expedição de carta 

precatória para a efetivação da referida penhora.

 3. Analisando os autos verifica-se que já houve a decisão determinando a 

penhora dos bens imóveis requeridos às fls. 1312/1313, devendo ser 

expedida carta precatória para a Comarca de Rondonópolis – MT, visando 

o cumprimento da referida decisão.

4. Também pugna a parte exequente pela expedição de ofício ao Banco 

Itaú, em decorrência do oficio recebido de fls. 1431, requerendo 

informações detalhadas sobre os valores de ativos financeiros, 

bloqueados anteriormente.

5. Por outro lado, manifesta-se a parte exequente pela não concordância 

com os valores oferecidos para compor o litígio às fls. 1433/1434, 

apresentando nova proposta.

6. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido veiculado pela parte exequente à fls. 

1449/1452, para o fim de determinar a expedição de carta precatória para 

a Comarca de Rondonópolis – MT, visando o cumprimento da decisão de 

fls. 1312/1313, bem como defiro o pedido para que seja expedido ofício ao 

Banco Itaú, requerendo informações detalhadas sobre os valores de 

ativos financeiros, bloqueados anteriormente.

7. Intimem-se a parte executada para que se manifeste sobre a proposta 

de acordo feita às fls. 1452.

8. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7319 Nr: 799-72.2007.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, LDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de f. 229/230, motivo pelo qual, 

proceda o desarquivamento dos autos.

2. Ademais intime-se a parte autora através de sua patrona para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23288 Nr: 1346-05.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MOREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENS PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA AUXILIADORA 

MOREIRA COSTA, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado pela parte execuente às fls. 

287/288 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo 

para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, 

após prossiga no cumprimento da sentença, com a expedição dos 

Precatórios/RPVs, em favor da parte exequente.3.2. Deixo de condenar a 

parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em 

caso de não extinção do processo.3.3. Expeça-se o Necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23934 Nr: 199-07.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO FRANCO - 

OAB:27837, THIAGO DE MELLO FERREIRA - OAB:339541

 Fica Vossa Senhoria intimada a fazer o preparo da Carta Precatória a ser 

distribuida pelo PJE na Comarca de Cuiabá, MT para Penhora e Avaliação, 

e no prazo de 5(cinco)dias comprovar o pagamento.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000567-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça de ID. 27655895. MARCELÂNDIA, 30 de janeiro de 2020. HIGNO 

PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, 

MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-24.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SIDNEI ANSELMO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre as Certidões do Oficial 

de Justiça. MARCELÂNDIA, 30 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000081-49.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RENATO SCHNEIDER HAMERSKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça. MARCELÂNDIA, 30 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-32.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZENS GERAIS FISTAROL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°.28378650. 

MARCELÂNDIA, 30 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-62.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUNCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°.26773900. 

MARCELÂNDIA, 30 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1553-73.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo 

em vista Mandado de Segurança 1000783-02.2017.811.0102, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75248 Nr: 523-66.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 64 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69144 Nr: 779-77.2016.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17620 Nr: 1168-14.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17622 Nr: 1169-96.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42683 Nr: 4-53.2002.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERI ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48161 Nr: 1945-91.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIESC - UNIDADE DE EDUCAÇÃO DE SANTA 

CATARINA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO TEZINI MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Franciso da Silva 

Junior - OAB:23.645 - SC, VICTOR LONARDELI - OAB:16780/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo 

em vista Mandado de Segurança 1000783-02.2017.811.0102, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 936-21.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR LIFE MADEIRAS LTDA - EPP, JOSÉ 

MARCOS GARCIA FONTANA, EVERALDO DALLANOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 1190-91.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67634 Nr: 105-02.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADELAR GOLIJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77677 Nr: 1878-14.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navarro Arte em Móveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FOSS - OAB:66112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo 

em vista Mandado de Segurança 1000783-02.2017.811.0102, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 2000-27.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22.516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 55 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66495 Nr: 961-97.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DONIZETE NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, tendo 

em vista Mandado de Segurança 1000783-02.2017.811.0102, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 2002 Nr: 2552-12.2006.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Autos nº: 2006/114 (Código n° 2002)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Sérgio Luiz Viana.

Vistos.

1. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

pude verificar que na Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Juína/MT, com a finalidade de inquirir a testemunha Sueli Vicente da Silva, 

(distribuída sob o n° 4349-27.2019.811.0025 – código 148743) foi 

designada para a data de 04.05.2020. Assim, por se tratar de processo 

que envolve réu preso, e diante da impossibilidade do respectivo juízo de 

adiantamento da pauta, conforme contato telefônico com a Assessoria de 

Gabinete nesta data, determino a realização da inquirição da testemunha 

por meio do sistema de videoconferência.

 2. Assim, designo audiência para inquirição da testemunha Sueli Vicente 

da Silva para a data de 12.02.2020, às 13h00min.

2.1 Comunique-se a respectiva comarca acerca da data e horário da 

realização da audiência para inquirição da testemunha, a fim de que adote 

as providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações 

e equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência), 

encaminhando-lhe link e senha de acesso ao Sistema “lifesize”, além de 

providenciar a intimação da testemunha para comparecimento ao ato.

3. No mais, considerando que o acusado encontra-se segregado no 

presídio de Água Boa/MT, tendo em vista a distância territorial do presídio 

até esta comarca (mais de 800 {oitocentos} km), fato este que certamente 

trará dificuldades ao Sistema Penitenciário em realizar o transporte do 

preso, e considerando que a defesa técnica do acusado se fará presente 

na solenidade de inquirição da testemunha, não importando prejuízo ao 

acusado, dispenso-o do comparecimento à audiência.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intime-se.

De Cláudia para Marcelândia, 28 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46528 Nr: 314-15.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISÃO INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000010-81.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000010-81.2018.8.11.0109. REQUERENTE: PAULO AGUIAR DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por PAULO AGUIAR DA SILVA em face de 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, diante de suposta falha na 

prestação dos serviços. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade dos seus fatos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz o requerente que cursou o primeiro semestre de 

pedagogia na empresa ré, no entanto excelência, o autor fez a rematrícula 

para fazer o segundo semestre, que foi negado, tentando de varias 

maneiras solucionar o problema com a instituição qualificada no 

preambulo, e continuar a cursar a faculdade. Em sua defesa, a Reclamada 

aduziu apenas que a parte autora não requereu o cancelamento da 

matrícula e abandonou o curso, gerando os boletos para pagamento. 

Todavia, pela análise da questão, a controvérsia da lide refere-se a à 

impossibilidade do autor cursar o segundo semestre do curso de 

pedagogia, porque, segundo a informação prestada pela Reclamada, já 

estava cursando outro curso. Pois bem. Estando evidente o 

descumprimento do contrato de prestação de serviços pela reclamada, 

deve a mesma responder pelas perdas e danos provocados à parte 

reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do Código de Defesa 

do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 
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culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante, que teve sua expectativa ferida, posto ter se matriculado no 

curso de pedagogia, cursado o primeiro semestre e não conseguiu dar 

continuidade ao curso, porque foi impedido de fazer a matrícula para o 

segundo semestre. Ademais, nota-se que a reclamada não demonstrou a 

presença de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante artigo 373, inciso II, 

do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Resta 

incontroverso nos autos que o reclamante contratou os serviços da 

reclamada e que estes não foram prestados nos limites do contrato, eis 

que fora impedido de realizar a matricula. Pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais ao requerente, dado que a alteração do voo contratado, 

causou-lhe transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. De outro norte, não há o que se falar em dano 

material, eis que não houve comprovação do mesmo. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a 

pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta 

decisão. Defiro à parte Reclamada os benefícios da Justiça Gratuita. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 25 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66852 Nr: 1123-92.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SOLDERA, WILLIAN VELLINI RIBEIRO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Branco de Almeida - 

OAB:, JULIANA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:SP 361.113, REGINALDO 

ALVES - OAB:15508-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR a Defesa do Réu da audiência 

designada na 2ª Vara de Cartas Precatórias do Distrito Federal, autos 

0728255-46.2019.8.07.0015, para o dia 05.02.2020 às 15:50 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001057-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MITSUO ISHIYAMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE MATUPÁ/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1001057-50.2019.8.11.0111 Autor: AMERICO MITSUO ISHIYAMA Réu: 

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE MATUPÁ/MT INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora/exequente, para providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para notificação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001059-20.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMANCIO SARAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1001059-20.2019.8.11.0111 Autor: BANCO DAYCOVAL S/A Réu: L A S 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação/intimação da parte requerida/executada, devendo juntar aos autos 

a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do 

art.536 do CPC: O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas 

será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto 

no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento. 

Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCANTARA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1001358-46.2018.8.11.0009 Autor: AYMORE Réu: E J S DE A INTIMAÇÃO 

do advogado da parte autora/exequente, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação/intimação da parte requerida/executada, devendo juntar aos autos 

a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do 

art.536 do CPC: O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas 

será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto 

no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento. 

Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-30.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. E. P. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000002-30.2020.8.11.0111 Autor: BANCO BRADESCO Réu: J M DOS S E 

P LTDA - ME INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para 

providenciar o pagamento das custas e taxas judiciais e da diligência do 

oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-97.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARELICE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1000004-97.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARELICE TEIXEIRA DA SILVA RÉU: JOSE PAULO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de pedido de homologação de acordo referente a Partilha de 

Bens pós Divórcio formulado por Merelice Teixeira da Silva e José Paulo 

da Silva, ambos qualificados nos autos. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes, 

as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, 

razão pela qual requer a homologação do acordo e, em consequência, a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da inicial, 

com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil. Julgo extinto por 

sentença o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “c”, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento das 

custas processuais, suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade em 

razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000011-89.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUTI MARIA CASTOLDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR CARLOS DEPARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000011-89.2020.8.11.0111 Autor: RUTI MARIA CASTOLDI Réu: ADELAR 

CARLOS DEPARIS INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através 

de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte requerida/executada, 

devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado de busca e 

apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de 

justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver 

necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-21.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BONOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO OAB - MT26328/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA RITTER LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000022-21.2020.8.11.0111. AUTOR: 

GILBERTO BONOW REU: AUTO ELETRICA RITTER LTDA - ME Vistos. Nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, DETERMINO a intimação da requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência 

econômica para preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão do benefício da gratuidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-29.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA GROSS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA MENDANHA OAB - GO55742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000015-29.2020.8.11.0111 

Autor: ELENA GROSS Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no prazo 

legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação no ID 

28556208 - Petição estes autos. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-73.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HOFOMANN DE LIMA (REU)
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ANA LUCIA HOFOMANN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000952-73.2019.8.11.0111 Autor: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR LTDA - ME Réu: FERNANDO HOFOMANN DE LIMA e outros 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para providenciar o 

pagamento da 1ª parcela das taxas e custas iniciais observando o 

procedimento informado no ID 28656335 - Informação (Resposta DCA 

TJMT 1000952 73.2019.8.11.0111), através de guia a ser emitida pelo site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, no prazo de 15 

(quinze) dias. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000607-10.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO CASTRO DE LIMA (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000607-10.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): LIBERTY 

SEGUROS S/A POLO PASSIVO:REU: SANTO CASTRO DE LIMA CERTIDÃO 

DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 24/03/2020, às 14:00 horas,, conforme autorizado 

pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não 

será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 30 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000607-10.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO CASTRO DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000607-10.2019.8.11.0111 Autor: LIBERTY SEGUROS S/A Réu: SANTO 

CASTRO DE LIMA INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, 

para providenciar o pagamento das taxas e custas judiciais e da diligência 

do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000130-84.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

KARINE CARNELOSE FURBRINGER OAB - 045.111.791-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON REMUALDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/03/2020, às 14:30, na sede deste 

Fórum, devendo comparecer com devidamente acompanhado pela parte 

autora na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000611-47.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA SOBOLESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000611-47.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:REQUERENTE: CECILIA 

SOBOLESKI POLO PASSIVO:REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24/03/2020, às 15:00 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 30 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-78.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000693-78.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): EDVALDO 

FERREIRA DE SOUZA POLO PASSIVO:REU: BANCO DO BRASIL SA 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24/03/2020, às 15:30 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 30 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000601-03.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO OAB - MT24289/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000601-03.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:REQUERENTE: LEANDRO 

OLIVEIRA QUEIROZ POLO PASSIVO:REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico 

que, em cumprimento a determinação ID retro, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 07/04/2020, às 13:30 horas,, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 
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VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3° (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Matupá, 30 de janeiro de 2020 . MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 901-60.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKDS, JANETE SUZANA GARSTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 250-251, 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 14 de janeiro de 2020.Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de DireitoEm Substituição legal

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52539 Nr: 687-98.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITI ISABEL DE MIRANDA ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KEITI ISABEL DE MIRANDA ALCANTARA, 

Cpf: 75579529104, Rg: 2275638-8, Filiação: Marlete Aparecida Miranda de 

Alcantara e Amadeu Cordeiro de Alcantara, data de nascimento: 

10/04/1991, brasileiro(a), natural de Matupá-MT, solteiro(a), secretária, 

Telefone (66) 9998-2273. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código nº 52539. Processo nº 687-98.2013.811.0111. 

Classe-Assunto: Ação Penal. Autor: Ministério Público. Acusado (a): Keiti 

Isabel de Miranda AlcantaraVistos. DEFIRO o requerimento formulado pelo 

Ministério Público (fl. 98), a fim de que seja expedida Carta Precatória para 

a Comarca de Cascavel/PR com a finalidade de citação da acusada para 

apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o art. 396, do CPP, devendo constar como endereço o 

informado à fl.98. Não sendo a denunciada localizada no endereço 

informado, cite-a por edital, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 396-A, ambos do Código 

de Processo Penal. Decorrido o prazo sem manifestação da denunciada, 

volvam-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos da cota 

ministerial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Matupá/MT, 29 de abril de 

2019. Suelen Barizon Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Resumo da Inicial: "Diante do exposto, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência KEITI ISABEL DE 

MIRANDA ALCANTARA, vulgo BEL, como incurso nas sanções do artigo 

12 da Lei n° 10.826/2003. Requer ainda, o recebimento e autuação da 

presente, com a citação da denunciada para responder a acusação por 

escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem 

inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto nos artigos 

531/538 do Código de Processo Penal (rito sumário), sendo ao final 

proferida sentença condenatória."

Matupá, 23 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52940 Nr: 1068-09.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCELINO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL FRANCELINO DE MAGALHÃES, 

Cpf: 44208421134, Rg: 510739, Filiação: Rosa Francisca de Magalhães e 

Expedito F. de Magalhães, data de nascimento: 15/12/1964, brasileiro(a), 

natural de Teodoro Sampaiio-SP, casado(a), motorista, Telefone (66) 

9608-3148. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, MANOEL FRANCELINO 

DE MAGALHÃES, como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei n°. 

9.503/97. Requer, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a 

citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a 

notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, 

prosseguindo conforme rito procedimental previsto nos artigos 531/538 do 

Código de Processo Penal (rito sumário), sendo ao final proferida 

sentença condenatória"

Despacho: Código nº 52940. Processo nº 1068-09.2013.811.0111. Classe 

– Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário. Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso. Réu: Manoel Francelino de Magalhães. Vistos. 

1) Considerando, que a fora frustrada a localização de endereço por 

outros meios do réu (fl. 89), e analisando os endereços informados pelos 

ofícios, não foi possível efetuar a citação de MANOEL FRANCELINO DE 

MAGALHÃES nos autos, sendo assim, DEFIRO a cota ministerial de fl. 94. 

2) Para tanto, cite-se o mencionado denunciado por edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 e art. 

396-A, ambos do Código de Processo Penal. 3) Decorrido o prazo sem 

manifestação dos denunciados, volvam-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos da cota ministerial. Cumpra-se. Matupá/MT, 11 

de dezembro de 2019. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito em 

substituição legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Matupá, 23 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64335 Nr: 2268-46.2016.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILTON BRAGA DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 I N T I M A Ç Ã O do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

558,60, sendo o valor de R$ 413,40 referente as custas judiciais, e o valor 

de R$ 145,20, referente a taxa judiciária, sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 ADVERTÊNCIA: FICA ADVERTIDO(A) DE QUE O NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E/OU TAXAS JUDICIÁRIAS IMPLICARÁ NA 

RESTRIÇÃO DO NOME E CPF JUNTO À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85760 Nr: 3009-81.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado DANIEL 

LIMA CARVALHO, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 155, 

§ 4º, incisos I e II, do Código Penal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29081 Nr: 1328-96.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARTUR DIAS DE FREITAS, Cpf: 

29929237100, Rg: 2841963-4, Filiação: Leontina de Melo e Alvaristo Dias 

de Freitas, data de nascimento: 23/02/1962, brasileiro(a), natural de Tres 

Passos-RS, casado(a), desempregado, Telefone 66 99920-3233. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO acima qualificado, atualmente em 

local incerto e não sabido, para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Despacho/Decisão: Autos n°: 1328-96.2007.811.0009Código Apolo n°: 

29081Vistos, etc.1 - Ante o teor da certidão de fl. 79, INTIMEM-SE o 

requerido por edital, para apresentar as contrarrazões, com prazo de 

vinte (20) dias em observância ao artigo 256, I do CPC.2 – Após, decorrido 

o prazo para a requerente se manifestar, com ou sem manifestação, 

REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

com os nossos cumprimentos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA ANDRESSA 

GARCIA, digitei.

Resumo da Inicial: "Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo 

conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja anulada 

a sentença, ante a violação ao contraditório. Caso seja superada a 

preliminar de nulidade, postula-se a reforma da sentença, com a regular 

retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação do crédito."

Matupá, 28 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74082 Nr: 1033-73.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA ALMEIDA BAZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1033-73.2018.811.0111 (Código 74082)

Classe – Assunto: Execução Extrajudicial

Exequente: SICREDI NORTE MATO GROSSO

Executado: Laudiceia Almeida Bazana

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pela COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT em face de LAUDICEIA 

ALMEIDA BAZANA, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, conforme 

termo subscrito por ambos.

Antes de sua homologação, a parte executada, por meio de sua 

procuradora constituída, requereu a não homologação do referido acordo 

por entender desvantajoso.

A parte exequente, em simples petição, requereu a homologação do 

acordo, pois não houve qualquer vício capaz de anular o acordo.

Decido.

Não obstante os requisitos para formalização do acordo estejam 

preenchidos, tais como capacidade das partes, manifestação de vontade, 

inexistência de vícios, verifico que a parte executada desistiu do acordo, 

ao fundamento de desvantagem econômica.

Nesse diapasão, a homologação do referido acordo não trará a finalidade 

almejada, qual seja, o adimplemento da dívida, já que a executada sinalizou 

o seu descontentamento com os termos do acordo, certamente não o 

adimpliria conforme o entabulado, de modo que restabelecer-se-ia a 

execução.

Isto posto, deixo de homologar o referido acordo por desistência da 

manifestação da vontade contratual da executada, de modo que 

restabeleço o status quo ante, devendo a executada pagar a dívida, nos 

termos da inicial, com as correções necessárias.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE.

Matupá (MT), 28 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 896-33.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A. PIOVESAN ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor, por intermédio do seu advogado, para que se manifeste 

quanto aos documentos juntados (fls. 235/245), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 2443-35.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - OAB:27202/O

 Autos nº 2443-35.2019.811.0111.

Código 84884.

Vistos.

DEFIRO a cota ministerial de Ref. 103.

Para tanto, DESIGNO o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h, para 

continuação da instrução processual, ocasião em que será inquirida a 

testemunha Yuri Willian de Araújo, a qual deverá ser intimada no endereço 

indicado à Ref. 103, bem como será realizado os interrogatórios dos 

acusados.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86442 Nr: 3540-70.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES, 

MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 3540-70.2019.811.0111.

Código nº 86442.

Vistos.

Ante o teor da certidão das certidões dos oficiais de justiça às Refs. 21 e 

22, NOMEIO como DEFENSOR DATIVO dos acusados MAYKSON ALVES 

DA SILVA e EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES, o advogado 

Nilson Allan Rodrigues Portela, o qual deverá ser intimado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal, bem como atuar nos atos 

processuais subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa e a pluralidade de acusados, 

FIXO os honorários advocatícios em 20 (vinte) URH (Unidade Referencial 

De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86622 Nr: 60-50.2020.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Autos nº 60-50.2020.811.0111.

Código nº 86622.

Vistos.

Ante o teor da certidão da certidão do oficial de justiça à Ref. 08, NOMEIO 

como DEFENSOR DATIVO do acusado EDGAR APARECIDO DOS SANTOS 

MENDES, o advogado Jakson Darlyn Ferreira dos Santos, a qual deverá 

ser intimado para apresentar defesa prévia, no prazo legal, bem como 

atuar nos atos processuais subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 29 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83520 Nr: 1743-59.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, ALAN DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Vistos. 1) DECLARO encerrado a instrução criminal; 2) ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para oferecimento de memorias escritos, e 

posteriormente a Defesa no prazo de 5(cinco) dias cada. Após tudo 

cumprido, volvam-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 3615-12.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Sandra da Cruz, 

assim como requerido pelas partes; 2) JUNTE-SE o laudo definitivo das 

substâncias apreendidas, junto ao sistema Politec-online; 3) Após, a 

juntada do laudo, ABRA-SE vista dos autos a Defesa para oferecimento 

de memorias escritos no prazo de 5(cinco) dias ; 3) Após tudo cumprido, 

volvam-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58200 Nr: 1255-46.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 INTIMO o réu, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 12/02/2020 às 13:20h, perante o Juízo da Segunda 

Vara Criminal de Sinop/MT (Carta Precatória Código 355890).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-70.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do advogado 

da parte Autora, para apresentar os dados bancários para depósito, ante 

o teor do documento de id. 28657195, no prazo de cinco (05) dias. 

Matupá/MT, 30 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) JOICE DE 

SOUZA PORTELLA Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-63.2020.8.11.0111
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR TUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000058-63.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:GILMAR TUSSI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR NEVES CARVALHO, KASSIO 

ROBERTO PEREIRA POLO PASSIVO: CLUB ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-03.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 08/05/2019, às 14h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na referida 

oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-85.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 08/05/2019, às 14h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na 

referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-18.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 08/05/2019, às 13h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na 

referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-33.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 08/05/2019, às 13h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na referida 

oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-48.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2019, às 15h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na 

referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-63.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2019, às 15h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na referida 

oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-41.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 
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audiência de conciliação para o dia 24/04/2019, às 14h30min, na sede 

deste Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na 

referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-56.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2019, às 14h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na referida 

oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-86.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2019, às 13h, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com o parte autora na referida 

oralidade.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-81.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA24308-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE EM VIRTUDE DE NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA 

CUMPRIMENTO DA AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE DESIGNADA, REDESIGNO 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08/11/2017 ÀS 13 HORAS. 

REGINA MATOS DAVI - MATRÍCULA 8157

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-76.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

1000191-76.2018.8.11.0111. REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA 

REQUERIDO: SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME 

Considerando as manifestações públicas e notórias da advogada Emiliana 

Borges França – OAB/MT 17694/O frente a este Magistrado, inclusive com 

procedimento e investigação criminal por supostos crimes de falsidade 

ideológica, denunciação caluniosa, difamação, a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade processual nos autos em que a causídica milita 

necessária a remessa à Juíza Substituta para análise das decisões já 

proferidas e atos processuais futuros evitando prejuízo aos clientes e 

partes envolvidas nos feitos. Declaro-me por suspeito para atuar neste 

feito, por ser vítima de acusações da referida advogada, fazendo-o com 

arrimo no art. 145, do CPC. Cadastre-se o Substituto Legal, devendo os 

autos ser encaminhados ao mesmo para prolação de 

despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do COJE). Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-22.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLAN BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000020-22.2018.8.11.0111. REQUERENTE: JOAO ALVES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: EDLAN BARBOSA SILVA Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de ação de 

cobrança de aluguel visando o pagamento do débito, no valor de R$ 

2.206,46 (dois mil duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos), 

referente a um contrato de aluguel e aos encargos de contas de água e 

eletricidade. Citado e intimado o requerido para apresentar contestação e 

comparecer a Sessão de Conciliação, este quedou-se inerte (ID n. 

12219096). Desse modo, certo é reconhecer a revelia do demandado, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC. Diante da inércia da 

parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência 

de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua 

revelia. Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, 

munidas de documento comprobatório, bem como o silêncio do requerido e 

sua ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o 

ressarcimento ao requerente quanto aos débitos vencidos. Ante o 

exposto, decreto a revelia do requerido, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.206,46 

(dois mil duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos), devidamente 

atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento 

de cada aluguel, até a data do efetivo pagamento. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-56.2014.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CATARINA BREGOLI LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010178-56.2014.8.11.0111. REQUERENTE: ELAINE CATARINA BREGOLI 

LIMA REQUERIDO: J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Noticia a parte Reclamante que realizou um contrato com o reclamado 

para construção de um imóvel dividido em 75 parcelas, das quais pagou 

17, porém ficou sabendo de notícia de que o reclamado não poderia 

honrar com o contrato, pois está com pedido de recuperação, assim 

requer a rescisão do contrato com a devolução dos valores já pagos no 

total de R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais). Designada 

audiência de conciliação restou infrutífera, comparecendo todas as 

partes, contudo a parte reclamada deixou de apresentar contestação, 

gerando sua revelia, conforme artigo 344, CPC e Súmula 12, das Turmas 

Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, gerando 

presunção de veracidade dos fatos apresentados, não tirando do autor a 

necessidade de prova do direito ao alegado, qual seja a existência da 

dívida. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Em audiência de conciliação o reclamado confirmou a 

impossibilidade de honrar com o contrato de construção devido sua 

empresa estar com os bens bloqueados judicialmente, confirmando a 

narrativa da autora. No contrato em questão se aplica o art. 205, CC, ao 

passo que a devolução dos valores pagos possui vínculo obrigacional. 

Neste sentido: Compra e venda. Resolução c.c. pedido de restituição de 

parcelas. Prescrição Não ocorrência Possibilidade de julgamento 

Resolução com devolução acolhida - Apelação provida. (Apelação n° 

0049128- 55.2011.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Luís 

Francisco Aguilar Cortez, julgado em 27.11.2012) Referido entendimento 

inclusive já se encontra sedimentado pela jurisprudencial pátria, através 

da Súmula 543 do STJ, in verbis: "Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, por ser a rescisão 

contratual fato incontroverso nos autos, a devolução das quantias pagas 

pela Reclamante é medida que se impõe. Mormente, tenho que os 

documentos acostados aos autos demonstram a verossimilhança das 

alegações feitas pela parte Reclamante, sendo certo, ainda, que a parte 

Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a luz do que 

preconiza o artigo 333, II do CPC. Dessa forma, entendo devida a 

devolução do valor pago até o momento, totalizando a importância de R$ 

3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais). Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 3.740,00 (três 

mil setecentos e quarenta reais), acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês desde a data da citação e atualização monetária pela 

variação do INPC/IBGE, desde a data da citação. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-73.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000090-73.2017.8.11.0111. REQUERENTE: VALDIR PINHEIRO 

FRANCISCO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT SENTENÇA Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda 

comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. 

Trata-se de reclamação com pedido de indenização por danos morais e 

materiais, em que a parte Reclamante noticia ter contratado seguro e 

quando seu filho se envolveu em acidente veicular e acionou o seguro, o 

mesmo foi negado ao reclamante sob a alegação de que de que não havia 

cumprido com uma das demandas para a cobertura. Da análise do 

conteúdo probatório posto nos autos, tenho que razão não assiste à parte 

Reclamante. Conforme manual do segurado apresentado pelas partes, a 

reclamada somente é responsável a segurar se o veículo for dirigido por 

filhos menores de 26 anos do reclamante por até 2 dias na semana. 

Conforme áudio juntado em mov. 15639199, o filho do reclamante que 

estava na condução do veículo quando do acidente afirma que utiliza o 

veículo por volta de 5 dias da semana e seu pai de 2-3 dias, 

desobedecendo assim uma das clausulas para que haja a cobertura em 

caso de sinistro. Coadunando com a versão trazida em contestação. 

Deste modo, não se verificando a comprovação de qualquer atitude 

atentatória aos direitos de personalidade ou ao patrimônio da parte 

Reclamante perpetrados pela demandada, tenho que ausente o nexo de 

causalidade entre a conduta danosa, omissiva ou comissiva do agente, e 

seu resultado danoso à vítima, circunstância que conduz à improcedência 

do pedido. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-27.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER KOCHHANN OAB - MT7678/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000677-27.2019.8.11.0111. REQUERENTE: THIAGO FERNANDES DE 

CARVALHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE MATUPA, CAIXA ECONÓMICA 

FEDERAL SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito. 

Segundo sua narrativa, a parte reclamante realizou empréstimo junto à 

CEF o qual levou à negativação indevida de seu nome. Como já 

mencionado alhures, pela dinâmica da narrativa, provas colhidas nos 

autos e os pedidos da parte autora, tenho que a presente reclamação 
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desafia a extinção, é premente a aplicação do artigo 114 do NCPC, 

considerando que a Caixa Econômica Federal integra o polo passiva desta 

demanda e, por ser uma empresa pública federal deve ser processada 

perante a Justiça Federal. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, deixo de remeter este processo àquele Juízo, por impossibilidade 

jurídica, e, nos termos do artigo 64, § 1º do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-03.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000019-03.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Trata-se de Ação de declaração de inexistência de fazer c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada. Alega a parte reclamante que nunca 

manteve relação jurídica com a reclamada. Verifico que a empresa 

reclamada junta aos autos contrato assinado, porém, a parte reclamante 

nega qualquer relação contratual. No entanto, da análise das referidas 

assinaturas em comparação com os documentos assinados pela 

Reclamante na inicial e ao longo do processo, tenho que não se pode 

identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não realizada 

pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova pericial para o 

deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a demanda 

causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado Especial, 

nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-36.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000129-36.2018.8.11.0111. REQUERENTE: WANDERSON DA 

CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Incompetência dos Juizados Especiais - necessidade de prova pericial No 

que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o 

julgamento da lide. Os pedidos da parte autora são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos materiais. Em síntese, aduziu o proponente que sofreu 

constrangimento ao tentar efetuar compras no comércio local, informa que 

foi inserido em seu cadastro uma dívida que desconhece. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos contrato 

de contratação de serviços, devidamente assinado pela parte autora, 

extratos e faturas. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, o autor contratou junto à 

reclamada, comprovando assim cabalmente a relação jurídica entre as 

partes, bem como a dívida entre as partes pelas faturas apresentadas. 

Insta salientar, que as assinaturas constantes nos contratos e inicial são 

semelhantes, e que não HOUVE impugnação da parte reclamante 

requerendo perícia, ademais desnecessária qualquer perícia. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 
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dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito.Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. A Reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento da fatura de consumo 

contestada, no importe de R$ 146,62 (cento e quarenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos). Diante da comprovação do consumo e em 

face de inadimplência daquela, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do NCPC. Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de valor R$ 146,62 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos) de forma simples.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  L u c i a n a  G o m e s  d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 21 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-79.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LUCIO ROCA BRAGANCA OAB - RS0051777A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010159-79.2016.8.11.0111. REQUERENTE: PAULO CESAR SILVA DE 

SOUSA REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de 

reclamação aduzindo em síntese, que possui contrato de seguro de vida, 

o qual dentre outros benefícios, teria direito assistência funeral em caso 

de óbito de um de seus dependentes. Alega que após o falecimento de 

seu filho, tentou contato com as duas reclamadas não obtendo êxito, no 

dia seguinte em contato solicitou o reembolso das despesas, no entanto, 

teve o pedido negado sob a alegação de que deveria ter primeiramente 

acionado a seguradora antes da contratação dos serviços por conta 

própria. Requer assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos morais alem do ressarcimento com as despesas de funeral 

acobertadas pelo seguro. A primeira reclamada, no mérito, discorreu que 

não praticou qualquer conduta ilícita que pudesse ensejar a reparação por 

danos morais, visto que a negativa de reembolso está em conformidade 

com o contrato entre as partes. A segunda Reclamada apresentou 

contestação arguindo em preliminar ilegitimidade passiva, alegando que 

somente intermediou a venda do seguro, assim tal preliminar não deve 

prosperar visto que participou da cadeia de consumo conforme artigos, 

3º, 7º e 25º, todos do CDC. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Analisando 

detidamente as provas juntadas aos autos, em especial das gravações 

telefônicas da contestação, verifico que de fato não houve recusa 

injustificada da Reclamada em proceder ao reembolso dos valores gastos 

com o funeral. Em que pese o reclamante alegar que tentou contato com a 

reclamada no dia da morte de seu filho, este não obteve êxito em 

comprovar que efetivou o contato alegado, podendo ter comprovado tal 

assertiva ao trazer a lista de chamadas realizadas do telefone fixo ou 

celular, comprovando assim a alegada desídia da reclamada. Em primeiro 

momento o preposto sinaliza para um suposto reembolso, porem logo 

retifica a informação, dizendo que talvez haja a possibilidade do reembolso 

devido a peculiaridade de tentativa de comunicação, informando 

prontamente o reclamante que o reembolso não esta incluído na cobertura, 

e sim o serviço funerário, ao que após longa ligação para explanação dos 

dados necessários para se requerer o reembolso a ligação é encerrada. 

Constata-se que na mesma ligação o preposto retificou suas informações, 

informando inclusive para onde o requerimento deveria ser encaminhado e 

demais esclarecimentos quanto ao procedimento para reembolso, não lhe 

sendo dada a garantia de reembolso, ainda tentando ver quais outras 

indenizações poderia o reclamante ter direito no caso em questão. Assim, 

não restou comprovada a desídia da reclamada ao não oferecer 

reembolso dos valores despendidos no funeral de seu filho, visto que não 

previsão de reembolso no caso, sendo o contrário há expressa previsão 

contratual de que não haverá reembolso de despesas com funeral. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-25.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO LEANDRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010053-25.2013.8.11.0111. REQUERENTE: DARCY BEVILACQUA 

REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO LEANDRO SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da Reclamada, conforme se depreende de 

notificação extrajudicial acostada na inicial, relativa à venda de 

semoventes no valor total de R$ 20.000,00, contudo até o momento não 

pago, requer assim a condenação no pagamento deste valor. Não 

merecesse prosperar a arguição de impossibilidade do julgamento da 

causa por necessidade de avaliação dos valores de mercado dos 

semoventes objeto da compra e venda, visto que tal pode ser feio por 

simples parecer técnico que pode ser acostado aos autos como meio de 

prova, confirme realizado pela parte reclamante. Da análise dos autos 

verifico que o pleito da parte autora merece acolhimento, pois apresentada 

notificação extrajudicial, bem como o reclamado confirma estar em posse 

dos animais vendidos, portanto incontroverso a questão da posse. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 
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ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Chamado a se manifestar sobre o real 

valor dos semoventes para que o juízo pudesse dar continuidade ao 

processo, este quedou inerte, já o reclamante desde a inicial trouxe laudo 

pericial com análise do valor de mercado dos semoventes. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-60.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE PERIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUBAI STUDIO DE BELEZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010212-60.2016.8.11.0111. REQUERENTE: ELKE PERIS RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: DUBAI STUDIO DE BELEZA SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia o 

Reclamante, em síntese, que foi cliente da Reclamada, tendo contratado os 

serviços de beleza para suas filhas, sendo um de aplicação de megahair, 

que devido a má prestação dos serviços o acordo foi cancelado com a 

anuência da reclamda após haver “corte” pós aplicação do megahair, e o 

segundo seria maquiagem, cabelo e bijuterias para sua outra filha para 

celebração de aniversário de 15 anos. O primeiro acordo se constituiu em 

10 parcelas a serem pagas via bolete, ficando acordado o cancelamento 

de todas as parcelas. O segundo acordo foi no valor de R$320,00, 

contudo a reclamada passou a cobrar o valor de R$500,00, bem como 

levou seu nove ao banco de negativados no valor dos boletos não pagos 

e da dívida cobrada erroneamente no valor de R$500,00. Designada 

audiência de conciliação restou infrutífera, comparecendo todas as 

partes, contudo a parte reclamada deixou de apresentar contestação, 

gerando sua revelia, conforme artigo 344, CPC e Súmula 12, das Turmas 

Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, gerando 

presunção de veracidade dos fatos apresentados, não tirando do autor a 

necessidade de prova do direito ao alegado, qual seja a existência da 

dívida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que assiste razão à 

Reclamante, uma vez que a Reclamada não impugnou nenhuma das 

alegações contidas na exordial, nem mesmo outras provas trazidas aos 

autos. Portanto, efetuado o pedido de cancelamento do contrato de 

prestação de serviços de megahair, bem como tida como verdadeira a 

cobrança de valores errôneos, a declaração de inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. Na hipótese, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC) a contar desta 

data e juros de mora de 1% a contar da citação, e b)declarar a 

inexistência dos débitos referentes a este processo realizadas pelo 

reclamado DUBAI STUDIO DE BELEZA, em especial o título: 22772 

referente a protesto no Cartório de Registro civil , tabelionato e protesto de 

Matupá. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-32.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE CALHAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTOS DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000181-32.2018.8.11.0111. REQUERENTE: NORTE CALHAS LTDA - ME 

REQUERIDO: CHARLES SANTOS DE BARROS SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte 

Reclamante que é credora da Reclamada, relativa à venda de produtos 

para construção e mão de obra, no valor total de R$ 20.584,00, contudo 

até o momento não pago, requer assim a condenação no pagamento deste 

valor. O reclamado arguiu em contestação que foi cliente do reclamante, 

contudo realizava negócios com seu pai, sr. Sadir, e que realizava os 

pagamentos diretamente a este, e que a única dívida que possui junto ao 

reclamado é a do cheque devolvido. Da análise dos autos verifico que o 

pleito da parte autora merece acolhimento parcial, pois não prova a 

existência da dívida em questão, visto que as notas ficais apresentadas 

não possuem nenhuma assinatura do reclamado, além de o reclamado ter 

trazido aos autos comprovante de diversos pagamentos realizados, 

portanto, o reclamante conseguiu comprovar a existência de dívida no 

valor de R$2.000,00, conforme protesto realizado. Friso, que a parte 

reclamante não impugnou as afirmações contidas na contestação, nem 

contestou os cheques e extratos bancários juntados como prova de 

pagamento de valores durante os 3 anos de relação de consumo, sendo 

assim resta verídica e comprovada somente a dívida de R$2.000,00 (dois 

mil reais). Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a reclamda ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-71.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES DALBEM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000105-71.2019.8.11.0111. REQUERENTE: MARINES DALBEM DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY 

STYLE - SONI BRASIL S.A SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento 

antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de reclamação 

requerendo a condenação da reclamada em danos morais e materiais por 

defeito em produto. Desta feita, para se saber se o defeito do produto 

ocorreu devido ao mau uso pela reclamante ou pelo defeito no produto e 

em sua entrega, é necessária a utilização de conhecimento técnico, 

através de expert da área, não possuindo este Juízo capacidade na 

realização da análise, sem qualquer respaldo em conhecedor da área. 

Uma vez imprescindível a prova pericial para o deslinde das questões 

objeto da presente lide, entendo ser a demanda causa complexa, o que 

implica na incompetência deste Juizado Especial, nos termos do art. 3º da 

Lei 9.099/95. Ante o exposto, EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, 

nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-53.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000102-53.2018.8.11.0111. REQUERENTE: JOAO JOSE MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RODRIGUES COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A 

presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, 

inc. I, do CPC. Decreto revel a parte reclamada visto que devidamente 

intimada não compareceu em audiência de conciliação nem apresentou 

defesa aos autos. O caso se refere a reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

formulada pela parte Reclamante, visando ver-se compensada pela falha 

na prestação de serviços da Reclamada ante a negativação indevida de 

seu nome, bem como requer a devolução de montante pago em 

decorrência de encargos a que não deu causa. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

após muito requisitar boleto para quitação dos valores em aberto 

conseguiu realizar o pagamento em 09/02/2018, e que foi-lhe garantido 

que o valor pago à título de encargos lhe seria abatido em próxima compra. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos verifico que a parcela que originou a 

negativação da Reclamante, foi devidamente paga, conforme documentos 

acostados em impugnação, extrato de débito em conta corrente e extrato 

de pagamentos da reclamda onde mostram que a fatura negativada foi 

quitada em 09/02/2018. Nesse sentido a declaração de inexistência do 

débito é medida que se impõe. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Quanto ao dano material 

vejo devido, visto que conforme conversa entre os prepostos da reclamda 

e o reclamante ficou claro que o reclamante tentou honrar com sua parte 

do acordo desde o início e por falha do financeiro da reclamada criou-se 

um imbróglio que veio a solucionar-se somente agora com a intervenção 

da justiça. Portanto, a devolução do valor pago à título de encargos por 

mora deve ser devolvido. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência dos débitos discutidos nos autos; b) condenar a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), e c) 

condenar a reclamda ao pagamento da quantia de R$ 239,80 (duzentos e 

trinta e nove reais e oitenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data da citação. Oficie-se o SPC/SERASA Cartório 

competente determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000672-05.2019.8.11.0111
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RODRIGO JOSE DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000672-05.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RODRIGO JOSE DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. A parte reclamante, servidora pública estadual, ajuizou ação em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando restituir os valores pagos 

a maior no que tange aos descontos previdenciários incidentes sobre a 

totalidade de seus proventos. Citado, o reclamado não compareceu na 

audiência de conciliação, porém apresentou contestação. Contudo, não 

são aplicados os efeitos da revelia em face da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do NCPC. 

Com efeito, o artigo 40 da Constituição Federal, ao dispor acerca do 

regime previdenciário aplicável aos servidores efetivos de todos os entes 

federativos, prevê, em seu § 2º, que: “Os proventos de aposentadoria e 

as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
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aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” 

A Lei Complementar n. 202/2004 (alterada pela LC n. 254/06, 268/07, 

479/12, 524/14) dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores 

públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato 

Grosso, e em seu art. 2º, estabeleceu que: Art. 2º As alíquotas relativas 

às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda 

Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% 

(onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em 

atividade; II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de 

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o 

limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime 

geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal. 

(Nova redação dada pela LC 479/12) III - (revogado) LC 479/12 IV - 11% 

(onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva 

remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de 

previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando 

o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. 

(Acrescentado pela LC 524/14) § 1º A contribuição patronal dos Poderes, 

do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades 

será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. 

(Represtinado pela LC 268/07) § 2º Incidirá contribuição previdenciária 

sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos 

pensionistas. § 3º Para efeito de aferição das contribuições 

previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as 

verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do disposto no § 21 do 

Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças 

incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei 

Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente 

o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente 

reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. 

(Acrescentado pela LC 524/14) Como se observa, o desconto 

previdenciário no importe de 11% (onze por cento) se dá sobre a parcela 

da remuneração total dos servidores em atividade, exceto sobre a verba 

de caráter indenizatório, em razão disso a parte reclamante acredita que 

houve o desconto indevido sobre as seguintes verbas: adicional de 

insalubridade, adicional de regime de plantão e adicional noturno. Porém, 

não assiste razão ao servidor publico, ora reclamante, uma vez que 

segundo o entendimento do STJ, pelo informativo de jurisprudência n. 540, 

se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de 

cálculo da contribuição, incluindo no rol os adicionais como o noturno e o 

de periculosidade, bem como as horas extras, razão pela qual se sujeitam 

à incidência de contribuição previdenciária, vejamos a jurisprudência: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE 

PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. 

INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO 

DO STJ. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial 

submetido ao regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte 

tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes 

verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de 

periculosidade". CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA 

EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com 

base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou 

firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de 

contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, 

que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do 

empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC). 3. Por 

outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a 

retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a 

base de cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE 

PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais noturno 

e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem 

verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à 

incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; (...) 7. Se 

a discussão dissesse respeito a abono, seria necessário perquirir sobre a 

subsunção da verba em debate ao disposto no item 7 do § 9° do art. 28 da 

Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o salário de 

contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os 

abonos expressamente desvinculados do salário. (REsp 1358281/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, 

DJe 05/12/2014) negritei TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FÉRIAS. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO, 

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. (...) 3. Está igualmente 

pacificada, na Seção de Direito Público desta Corte Superior, a 

compreensão de que o pagamento de férias gozadas ostenta natureza 

remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT; portanto, integra a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. 4. "O adicional de 

insalubridade integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência 

de contribuição previdenciária" (REsp 1.494.371/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2015). 5. O entendimento 

adotado por esta Corte é no sentido de que a ausência de discriminação 

das parcelas, segundo sua natureza, implica a incidência da contribuição 

previdenciária sobre o valor total reconhecido em sentença ou em acordo 

trabalhista, como no caso dos autos. (...) (REsp 1476464/PR, Rel. Ministra 

DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016) negritei (...) 5. 

As verbas relativas ao 1/3 de férias, às horas extras e adicionais 

possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, passíveis de 

contribuição previdenciária. (...) 7. É cediço nesta Corte de Justiça que: 

TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

BASE DE CÁLCULO. LEI 9.783/99. 1. No regime previsto no art. 1º e seu 

parágrafo da Lei 9.783/99 (hoje revogado pela Lei 10.887/2004), a 

contribuição social do servidor público para a manutenção do seu regime 

de previdência era "a totalidade da sua remuneração", na qual se 

compreendiam, para esse efeito, "o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os 

adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, (...) excluídas: I - 

as diárias para viagens, desde que não excedam a cinqüenta por cento da 

remuneração mensal; II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III - a indenização de transporte; IV - o salário família". 2. A gratificação 

natalina (13º salário), o acréscimo de 1/3 sobre a remuneração de férias e 

o pagamento de horas extraordinárias, direitos assegurados pela 

Constituição aos empregados (CF, art. 7º, incisos VIII, XVII e XVI) e aos 

servidores públicos (CF, art. 39, § 3º), e os adicionais de caráter 

permanente (Lei 8.112/91, art. 41 e 49) integram o conceito de 

remuneração, sujeitando-se, conseqüentemente, à contribuição 

previdenciária. 4. O legislador ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212/91, 

enumera no art. 28, § 9°, quais as verbas que não fazem parte do 

salário-de-contribuição do empregado, e, em tal rol, não se encontra a 

previsão de exclusão dos adicionais de hora-extra, noturno, de 

periculosidade e de insalubridade. 5. Recurso conhecido em parte, e 

nessa parte, improvido." (REsp n.º 486.697/PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

Denise Arruda, DJU de 17/12/2004) 9. Conseqüentemente, incólume resta 

o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto à ocorrência da contribuição 

previdenciária sobre a retribuição percebida pelo servidor a título de um 

terço constitucional de férias, horas extras e adicionais de insalubridade, 

periculosidade e noturno. 10. Agravos regimentais desprovidos. (AgRg no 

REsp 957.719/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

17/11/2009, DJe 02/12/2009) Assim, a parte reclamante não faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas do modo almejado, 

haja vista a correta incidência de alíquota previdenciária de 11% (onze por 

cento) sobre a totalidade dos seus proventos. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com extinção do 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000145-87.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000145-87.2018.8.11.0111. REQUERENTE: ROSILENE ANTUNES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme 

art. 330, inc. I, do CPC. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para 

o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. O caso se refere a Reclamação formulada pela parte 

Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação do serviço 

da parte Reclamada, ante a cobrança de fatura com consumo de 354kw, 

referente a fatura de maio/2018, a qual alega ser indevida visto que o 

consumo desta fatura é maio que do mês anterior abril/2018 que foi de 

342KW. Assim, requer o reclamante a declaração de inexistência do 

débito, pois não concorda com a cobrança. Analisando o conjunto 

probatório elencado nos autos, bem como a alegações das partes, verifico 

que a parte reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. A empresa 

reclamada alega e comprova através de seus documentos acostados a 

contestação a realização de uma vistoria na residência da parte 

reclamante e nesta vistoria foi constatada irregularidade nas instalações 

elétrica o que estava impedindo a medição do consumo de energia elétrica 

no período de 08/2017 a 04/2017. A empresa comprova que o medidor 

estava com um “DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR” que impedia a real 

aferição do consumo. Assim, por tais motivos foi necessária a 

recuperação de consumo e que a fatura reclamda reflete o real consumo 

da reclamante. A empresa reclamada alega que o real consumo está 

sendo registrado após a vistoria, em virtude da irregularidade 

apresentada. Desse modo, comprovada a irregularidade da rede elétrica 

que impedia a medição real do consumo e constatado o aumento do 

consumo, devida são as cobranças por parte da empresa reclamada. Não 

há nada nos autos que comprove as arbitrariedades alegadas pela 

reclamante, nada que autorize a conclusão de que houve a incorreta 

apuração do consumo. Todos os fatos estão devidamente comprovados 

nos documentos anexados a inicial e a contestação. Portanto, diante de 

todos os fundamentos elencados acima, firmo convicção pela 

improcedência dos pedidos da inicial, não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, tampouco em condenação por danos morais. Por 

todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-85.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000020-85.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO PAN SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de Ação 

de declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que nunca manteve relação jurídica com a reclamada. 

Verifico que a empresa reclamada junta aos autos contrato assinado, 

porém, a parte reclamante nega qualquer relação contratual. No entanto, 

da análise das referidas assinaturas em comparação com os documentos 

assinados pela Reclamante na inicial e ao longo do processo, tenho que 

não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não 

realizada pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova pericial 

para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a 

demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado 

Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-18.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000018-18.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 
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passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-33.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000017-33.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-48.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000016-48.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-63.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000015-63.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 711 de 877



autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-41.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000010-41.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-56.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000009-56.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-71.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000008-71.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

declaração de inexistência de fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada. Alega a 

parte reclamante que nunca manteve relação jurídica com a reclamada. 

Verifico que a empresa reclamada junta aos autos contrato assinado, 

porém, a parte reclamante nega qualquer relação contratual. No entanto, 

da análise das referidas assinaturas em comparação com os documentos 

assinados pela Reclamante na inicial e ao longo do processo, tenho que 

não se pode identificar, sem o devido conhecimento técnico, se foi ou não 

realizada pela parte reclamante. Assim, imprescindível a prova pericial 

para o deslinde das questões objeto do presente litígio, entendo ser a 

demanda causa complexa, o que implica na incompetência deste Juizado 

Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BANCO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - NECESSIDADE 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA 

CAUSA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo necessidade da realização 

de pericia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do 

contrato de financiamento foram efetivamente falseadas, fato que torna a 

causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. 2. A sentença que julgou extinto o 

processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização 

de perícia técnica para verificação da assinatura constante do contrato, 

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 3. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 

12 da Lei 1.060/50. (TJMT, RI n° 006.2010.048.009-1, Turma Recursal 

Única, Juiz Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 30.07.2013) Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da 

demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-86.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000007-86.2019.8.11.0111. REQUERENTE: RONALDO DOS SANTOS 

CIRQUEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação 

proposta pela parte Reclamante em desfavor de BMG. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade 

passiva da contestante, considerando que conforme documento 

colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, 

Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da 

reclamada. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da 

Reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

d e  F r e i t a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.IC. MATUPÁ, 30 de janeiro 

de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-82.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DONIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000210-82.2018.8.11.0111. REQUERENTE: VEDANA COMERCIO DE 

PECAS E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: PAULO CESAR DONIN 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A 

presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, 

inc. I, do CPC. Noticia a parte Reclamante que é credora da Reclamada, 

relativa à prestação de serviços de mecânica, no valor total de R$ 

18.066,60 (dezoito mil sessenta e seis reais e sessenta centavos), 

contudo até o momento não pago, requer assim a condenação no 

pagamento deste valor. O reclamado arguiu em contestação que não é 

credor do reclamante, e que as ordens de serviço apresentadas foram 

assinadas por pessoas que não reconhece e portanto inválidas. Da 

análise dos autos verifico que o pleito da parte autora merece acolhimento, 

em petição de movimento 21094938 traz documentos que comprovam a 

regularidade da contratação de serviços entre as partes sendo praxe 

prepostos do reclamado assinarem as ordens de serviços e após estas 

serem pagas pelo reclamado como negócio válido. Atente-se que o 

reclamante conseguiu comprovar o vínculo empregatício das pessoas que 

assinaram as OS em questão com o reclamado, ficando evidente a 

validade do negócio jurídico discutido nos autos, bem como a evidente 

desídia do reclamado. Friso, que a parte reclamda intimada para se 

defender dos novos documentos acostado quedou inerte, não 

contestando o que ali fora trazido, sendo assim resta verídica e 

comprovada a dívida de R$ 18.066,60 (dezoito mil sessenta e seis reais e 

sessenta centavos). Indefiro o pedido contraposto e pedido de má-fé 

trazidos em contestação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a reclamda ao pagamento da 

quantia de R$ 18.066,60 (dezoito mil sessenta e seis reais e sessenta 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento da obrigação. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-80.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JOHSON LEAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE MATUPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000042-80.2018.8.11.0111. REQUERENTE: WILLIAN JOHSON LEAR 

REQUERIDO: AGUAS DE MATUPA LTDA SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese, que teve a interrupção do fornecimentos de água 

em janeiro/2017, devido a inadimplência das faturas de setembro e 

outubro/2016, contudo já havia quitado as faturas em referência. Requer, 

então, indenização por danos morais. Contudo, da análise dos autos, 

verifico que as provas colacionadas demonstram que não houve ilicitude 

da Concessionária de água ao proceder a interrupção dos serviços no 

domicílio da parte Reclamante, porquanto na data do procedimento a 

mesma encontrava-se inadimplente. Este juízo requereu via despacho de 

movimento 19004153 para que a reclamante trouxesse aos autos “o 

extrato da conta bancária que comprove o pagamento da fatura referente 

ao mês 9/2016, pois o comprovante que se encontra nos autos está 

ilegível.” E em resposta a reclamante trouxe o mesmo comprovante ilegível 

trazido na inicial, deixando assim de comprovar sua tese de que estava 

em dias com suas obrigações. Em que se pese a existência da inversão 

aferida pelo CDC, a autora deixou de trazer aos autos a necessária prova 

que indicasse fato constitutivo do seu direito, como lhe caberia, nos 

termos do artigo 333, I, do CPC. Saliente-se, que não obstante ser o 

fornecimento de água um serviço público de caráter essencial, que deve 

ser prestado de forma contínua, cabe ao consumidor arcar com a 

contraprestação devida. Destarte, não há nexo de causalidade entre a 

privação da água e a conduta da concessionária, mas sim com relação à 

conduta do próprio consumidor, que tardou a adimplir o débito e, uma vez 

feito isso, a parte Reclamada, por sua vez, providenciou o 

restabelecimento do serviço. Desse modo, tenho que a Reclamada não 

cometeu nenhum ato ilícito, amoldando-se o caso em julgamento à 

jurisprudência consolidada por outros tribunais, acerca da questão, que 

tem reconhecido a legalidade da suspensão dos serviços ainda que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 713 de 877



essenciais, na hipótese de inadimplemento desde que previamente 

avisado o usuário. Logo, percebe-se que no caso em apreço houve culpa 

exclusiva do usuário do serviço, o que exclui a responsabilidade civil da 

Reclamada, consoante o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, não comprovado o ato ilícito por parte da Reclamada e 

constatando-se a culpa exclusiva da parte Reclamante, não há que se 

falar em responsabilidade civil por danos morais. Posto isso, julgo 

IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de 

Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-04.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO VIEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000157-04.2018.8.11.0111. REQUERENTE: EVALDO VIEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Prescrição 

Curiosamente a parte Reclamada pleiteia aplicação da prejudicial de mérito 

(prescrição), alegando que os débitos por ela ainda cobrados 

encontram-se prescritos, portanto, a parte Reclamante não faria jus ao 

pleito de indenizatório. Indefiro a prejudicial suscitada, primeiramente, 

porque o objeto da demanda se refere a declaração de inexistência de 

débitos e indenização pelos danos morais decorrentes de tal lançamento, 

o qual continua ativo. Ademais é cediço que nas relações de consumo o 

prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e se inicia a partir da ciência do 

dano e de sua autoria, consoante artigo 27 do CDC. Carência da ação 

Diante da alegada falta de carência da ação em decorrência de falta de 

pedido/comprovação de esgotamento das vias administrativas, deixo de 

acolher, posto que não ser pressuposto o esgotamento das vias 

administrativas para socorro da via judicial. Inépcia Não há que se falar em 

inépcia da inicial, da leitura da peça exordial é possível delimitar fatos, 

causa de pedir e pedido. Deixo de acolher a preliminar. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a 

origem do débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A 

despeito das alegações esposadas na peça defensiva acerca da 

existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte Reclamante, 

que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso reconhecer não ter 

a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma inequívoca, 

tal assertiva. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à 

parte reclamada comprovar a regularidade do débito e a existência de 

relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato devidamente 

assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call 

center”, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, mesmo que a 

contratação tivesse sido realizada por terceiro, utilizando-se de 

documentos adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a 

responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de 

cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados 

e documentos no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe 

incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 

927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a 

legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus da qual lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada nos valores de R$ 

561,12 (quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos), e 

CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-56.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000020-56.2017.8.11.0111. REQUERENTE: ARIELDE DOS SANTOS 

REQUERIDO: JAIRO SILVA DE SOUZA SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Os documentos 

carreados ao processo comprovam com saciedade que o Reclamado, ao 

adquirir a veículo, assumiu ser o único responsável pelo pagamento dos 

impostos e outros encargos que recaíssem sobre o veículo a partir da 

data da venda em 24/03/2016, inclusive sobre eventuais danos causados 

a terceiros. Contudo, restou demonstrado que o Reclamado não cumpriu 

com as obrigações assumidas contratualmente, uma vez que não 

registrou junto ao Detran o comunicado de venda do veículo, tampouco 

efetuou o pagamento dos encargos e multas gerados após a compra 

deste. E ficou comprovado que a reclamante honrou com suas obrigações 

fornecendo a documentação necessária para transferência da titularidade 

do veículo devidamente registrada em cartório. Desta feita, devida é a 

transferência do veículo para nome do reclamado, bem como de todas as 

dívidas referentes ao bem a partir de 24/03/2016 sejam transferidas para 

o reclamado JAIRO SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97 e retiradas 

do nome da reclamante e excluídos os protestos. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR o reclamado na obrigação de fazer 

de transferência da titularidade do veículo. DETERMINO ainda que seja 

encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT para que este proceda à 

transferência de todos e quaisquer débitos gerados a partir da data da 
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venda da motocicleta, ou seja, 24/03/2016, para o Reclamado, Sr. JAIRO 

SILVA DE SOUZA - CPF: 877.771.002-97; Sem custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 

2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-17.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ZANCHIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO CARREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010092-17.2016.8.11.0111. REQUERENTE: SANDRA ZANCHIM 

REQUERIDO: RAMIRO CARREIRA SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Os documentos 

carreados ao processo comprovam com saciedade que o Reclamado, ao 

adquirir a veículo, assumiu ser o único responsável pelo pagamento dos 

impostos e outros encargos que recaíssem sobre o veículo a partir da 

data da venda em 10/08/2006, inclusive sobre eventuais danos causados 

a terceiros. Contudo, restou demonstrado que o Reclamado não cumpriu 

com as obrigações assumidas contratualmente, uma vez que não 

registrou junto ao Detran o comunicado de venda do veículo, tampouco 

efetuou o pagamento dos encargos e multas gerados após a compra 

deste. E ficou comprovado que a reclamante honrou com suas obrigações 

fornecendo a documentação necessária para transferência da titularidade 

do veículo devidamente registrada em cartório. Desta feita, devida é a 

transferência do veículo para nome do reclamado, bem como de todas as 

dívidas referentes ao bem a partir de 10/08/2006 sejam transferidas para 

o reclamado RAMIRO CARREIRA CPF 282.483.848-34 RG. 12353456 e 

retiradas do nome da reclamante e excluídos os protestos. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR o reclamado na obrigação de 

fazer de transferência da titularidade do veículo. DETERMINO ainda que 

seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT para que este proceda à 

transferência do veículo e de todos e quaisquer débitos gerados a partir 

da data da venda da motocicleta, ou seja, 24/03/2016, para o Reclamado, 

Sr. RAMIRO CARREIRA CPF 282.483.848-34 RG. 12353456; Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-22.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JUANITA BISPO DE ALMEIDA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000117-22.2018.8.11.0111. REQUERENTE: JUANITA BISPO DE ALMEIDA 

DE ABREU REQUERIDO: OI S/A Dispensando o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, 

conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte Reclamante, em síntese, 

que em janeiro de 2017 contratou junto a requerida linha de telefonia fixa e 

internet banda larga no valor total de R$80,00 sendo R$30,00 pelos 

serviços de telefonia e R$50,00 pelos de internet. Contudo, até o momento 

não fora instalada a internet e vem pagando faturas a maior do acordado. 

Requer assim, o fornecimento dos serviços contratados bem como 

condenação em danos morais. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Da análise dos autos 

verifico que embora a Reclamante tenha efetivamente contratado o 

serviço de internet e telefonia fixa, no entanto, o serviço não foi prestado 

até o momento. Insta salientar que, a Reclamada não foi diligente ao 

oferecer um serviço e não concluir a sua instalação de forma a possibilitar 

o uso pelo consumidor. A reclamada alega que não pode fornecer os 

serviços no endereço da reclamante e por isso não efetuou a cobrança 

dos serviços de telefonia. Contudo conforme da análise das faturas vem 

cobrando valores além do acordado, alega porém que tais valores foram 

os contrato, deixa também de trazer contrato (verbal ou escrito) que faria 

prova de que a reclamante contratou os serviços de telefonia por valores 

superiores a R$30,00. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e 

o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. No que concerne à fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Quanto ao dano material vejo 

que devida a devolução dos valores cobrados a maior nas faturas de 

forma dobrada, cumulando o valor de R$ 292,56 (duzentos e noventa e 

dois reais e cinquenta e seis centavos). Ante o exposto e, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para CONDENAR a reclamada a) na obrigação de fazer de 

instalar os serviço de telefonia fixa e internet banda larga contratados, 

confirmando medida liminar; b) a pagar a quantia de R$ 292,56 (duzentos e 

noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos 

materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação; e c) CONDENAR a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. MATUPÁ, 

30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.
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Processo Número: 1000480-72.2019.8.11.0111
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CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000480-72.2019.8.11.0111. REQUERENTE: THAYNNARA PAOLLA DA 

SILVA RAUBER REQUERIDO: RAYAN MACEDO ROSSI SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança aduzindo, em síntese, que é credor do 

Promovido do importe de R$ 150,00 referente a compras de mercadorias. 

Declarou que o devedor vem se esquivando de adimplir a dívida, razão 

pela qual pugna pela condenação do promovido ao pagamento do valor 

descrito. Juntou documentos à inicial. Designada audiência de conciliação 

esta restou inexitosa. O promovido apresentou contestação verbal 

dizendo que somente pagará se apresentada nota promissória assinada, 

porém não negou que tenha efetuado a compra nem contestou a 

veracidade das conversas juntadas na inicial que comprova a existência 

da dívida junto à reclamante. Não há necessidade de maiores delongas, 

eis que embora o Promovido não negou o débito existente, nem contestou 

a sua confissão do mesmo nos prints trazidos em inicial, sendo 

desnecessária audiência de instrução para prova da existência da dívida, 

que existe mediante negociação verbal. Ademais, os documentos trazidos 

pela parte autora demonstram que o Promovido adquiriu mercadorias da 

Promovente, totalizando um débito no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). Diante disso, a procedência do pedido é medida de rigor. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a reclamda ao pagamento da quantia de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento dos títulos. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.
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Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000128-85.2017.8.11.0111. REQUERENTE: SAULO DE TARSO 

MANTOVANI DE SANTANA REQUERIDO: DEOMIR JOAO PRIMON 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A 

presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, 

inc. I, do CPC. Noticia a parte Reclamante que é credora da importância de 

R$ 22.804,64 (vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos), representada pela nota fiscal apresentada na inicial; 

que já tentou por várias vezes receber seu crédito de forma amigável, 

mas todas elas resultaram insatisfatórias, não restando alternativa senão 

propor a presente medida judicial objetivando a recuperação de seu 

crédito. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através da nota fiscal devidamente assinada, cumpria a parte ré provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 333, II do CPC, o que não o fez. Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor R$ 

22.804,64 (vinte e dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data do vencimento da obrigação. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010204-20.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA GROSS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO HERMAN BOBADILHA (EXECUTADO)

SIDNEI SANGONELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010204-20.2015.8.11.0111. EXEQUENTE: ELENA GROSS EXECUTADO: 

ELIDO HERMAN BOBADILHA, SIDNEI SANGONELO SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Noticia a parte Exequente que é credora da Executada, conforme se 

depreende do cheque juntado, contudo os executados não honraram com 

o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), requer assim a condenação 

no pagamento deste valor. Designada audiência de conciliação restou 

infrutífera, comparecendo os executados. Sidnei e o exequente, contudo a 

parte executada deixou de apresentar contestação, gerando sua revelia, 

conforme artigo 344, CPC e Súmula 12, das Turmas Reunidas dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e a parte exequente 

requereu a revelia do requerido Sr. Elido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Da análise dos autos verifico que o pleito da parte autora merece 

acolhimento, pois apresentado contrato e a cédula, bem como 

comprovante de inadimplência. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

subsistência da dívida, cumpre à parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

os executados solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a data da citação e atualização monetária pela variação do 

INPC/IBGE, desde a data de vencimento da obrigação. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-24.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ OAB - MT22496/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000048-24.2017.8.11.0111. REQUERENTE: AGASSIS FAVONI DE 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente demanda comporta 

julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do CPC. Trata-se de 

Reclamação por Danos Morais e Materiais ao argumento que foi 

surpreendida ao tentar efetuar um saque de valores em sua conta 

poupança e teve notícia que possuía mais os valores. Aduz que solicitou 

providencias junto ao Banco, e lhe foi informado que os valores foram 

transferidos automaticamente para sua conta corrente a fim de cobrir os 

débitos existentes. Relata que jamais autorizou tal procedimento e tais 

fatos causaram-lhe inúmeros transtornos, pois trata-se de verba 

alimentícia. Requer a assim a condenação em danos morais e devolução 

da quantia retida indevidamente; A parte Reclamada alega que não 

praticou qualquer conduta ilícita diante da contratação e autorização dos 

serviços pela Reclamante, inexistindo dano moral a ser indenizável. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste a parte autora. No caso, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação 

de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. Mormente, ao 

contrário do esperado, a parte ré não logrou êxito em comprovar que 

efetivamente tomou os cuidados cabíveis diante do caso, ônus que lhe 

incumbia face à inversão do ônus da prova, conforme a inteligência do 

artigo 6º do CDC. Assim, tenho que restou comprovada a desídia da 

Reclamada ao realizar resgate da poupança para conta corrente para 

quitar débitos nesta sem sua autorização, causando à parte reclamante 

transtorno, desconforto e todo tipo de chateação decorrentes da 

apropriação de suas economias, ocasionando maior desequilibro e 

descontrole financeiro que já estava passando naquele momento. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 

PRONAF. AUSÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR NO 

DIA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA 

POUPANÇA. RESGATE AUTOMÁTICO DE VALORES PARA QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA, EM VALOR MAIOR, MOTIVADO PELO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIZAÇÃO 

PARA RESGATE AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. DANO MORAL. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO 1. Conforme art. 373, II, CPC/15, 

"o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor". 2. Nos autos o banco apelante acostou 

contrato no qual constam cláusulas que são claras quanto a possibilidade 

de desconto diretamente na conta corrente do autor, nada dispondo sobre 

desconto em poupança vinculada à essa conta corrente. Contudo, não 

obstante ausência de autorização específica para resgate de valores 

diretamente na poupança vinculada a conta corrente do apelado, a 

instituição bancária resgatou quase que a totalidade da quantia 

diretamente da variação poupança do devedor, para pagamento de dívida, 

vencida antecipadamente. Dano Moral Caracterizado. 3. Em razão da 

responsabilidade objetiva prevista no CDC e na hipótese de pedido de 

indenização decorrente do mau serviço prestado pelo banco, basta ao 

ofendido a demonstração do nexo de causalidade entre a atuação ou 

omissão do banco e o resultado danoso, sendo suficiente prova de 

verossimilhança da ocorrência do dano. 4. Na fixação de indenização por 

dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e 

pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do 

ofendido, mas também sem reduzir a quantia a um valor irrisório. Quantum 

mantido. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-MA - AC: 

00002454420178100104 MA 0399612018, Relator: JAMIL DE MIRANDA 

GEDEON NETO, Data de Julgamento: 12/09/2019, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019 00:00:00) Trata-se, portanto, de 

dano in re ipsa, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, pois 

presumido, conforme as regras de experiência comum. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da empresa Reclamada, deve esta 

ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos, 

decorrente desse cancelamento injustificado, que resultou em 

desconforto, aflição, indignação e outros transtornos. Já no que concerne 

a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No tocante ao dano material vejo devida a devolução da quantia 

resgatada automaticamente para pagamento de débitos no valor de R$ 

4.550,39 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove 

centavos). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar as partes Reclamadas solidariamente a pagarem os valores: a) 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora 

de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; e b) de R$ 4.550,39 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e 

trinta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do evento e acrescidos de juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação, confirmando medida liminar. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-81.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA24308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000083-81.2017.8.11.0111. REQUERENTE: ANDREIA FERDINANDO 

VAREA REQUERIDO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE 

SAUDE S/A SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme 

art. 330, inc. I, do CPC. O caso se refere a reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

formulada pela parte Reclamante, visando se ver compensada pela falha 

na prestação de serviços da Reclamada ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em defesa, a Reclamada aduz que a 

parte autora realizou dois acordos, o primeiro acordo tinha por objeto as 

mensalidades de outubro de 2016 a janeiro 2017 dividido em 6 parcelas de 

R$ 430,69, contudo este primeiro acordo não foi honrado, em segundo 

acordo foi negociada somente a mensalidade de janeiro 2017 paga em dia, 

contudo como o primeiro acordo não foi honrado o seu nome foi 

negativado em relação à parcelas de outubro, novembro e dezembro de 
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2016. No presente caso incontroversa a relação jurídica existente entre as 

partes, o cabe no caso é determinar se o valor negativado pela ré é divido 

pela parte reclamante. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão não retira do consumidor a 

necessidade constituir minimamente o seu direito, nos termos do artigo 

333, I do CPC. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a parcial 

procedência. Passamos ao imbróglio. A parte reclamante alega que o 

segundo acordo seria para quitar o total da dívida, que no primeiro acordo 

alcançava o valor de R$2.856,23 e que com 4 parcelas de R$177,49 

quitaria este montante do total da dívida. Por esta discrepância se vê que 

não há verdade ou realidade para a existência de tal acordo. Contudo, não 

cabe verdade para a narrativa da reclamada quanto a parte em que o 

segundo acordo seria para pagamento da mensalidade de janeiro, pois 

esta evidentemente não era devida. Mas o segundo acordo, pela leitura 

das negativações e demais provas dos autos, seria para quitar 

exatamente a primeira parcela a que a reclamante alega não ter podido 

quitar devido ao atraso do boleto. Nesse sentido a declaração de 

inexistência do débito referente à primeira parcela vencida no valor de 

R$430,69 é medida que se impõe, visto que devidamente paga pelo 2º 

acordo. Em relação à demais parcelas estas são devidas visto que não 

pagas, e assim devida a negativação em relação às parcelas 02, 03 e 04. 

Toda esta situação, contudo, poderia ter sido evitada se a reclamada 

fosse mais diligente em seu dever de informação, bem como no envio dos 

boletos para pagamento dos acordos realizados em dias, evitando 

situações complicadas e embaraçosas como a que vemos neste momento. 

De qualquer maneira, caracterizado está o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a) declarar a inexistência da débito de 06/03/2017 no valor de R$430,69; 

b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a 

partir desta data (súmula 362 do STJ). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição 

Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-92.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CEDRONIL VAILANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000177-92.2018.8.11.0111. REQUERENTE: CEDRONIL VAILANTE 

REQUERIDO: TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Trata-se de ação de cobrança aduzindo, em síntese, que e 

arrendatário de caminhão que realizou transporte de carga da reclamda 

que chagando ao destino final não houve a descarga no prazo lega e teve 

que esperar 90 horas para a descarga ser realizado por falta de 

autorização necessária de responsabilidade da reclamda. Requer assim, o 

pagamento das horas em que ficou impedido de realizar outros trabalhos 

no valor total de R$5.038,20 (cinco mil e trinta e oito reais e vinte 

centavos). A reclamda alega que não há relação jurídica entre as partes, 

pois não contrato de arrendamento e incompetência territorial. No mérito 

alega que a responsabilidade pela demora fora do reclamante, pois não 

comunicou o expedidor em tempo hábil. A preliminar de falta de relação 

jurídica não merece prosperar, o reclamante tem contrato de arrendamento 

com a empresa D.E.L TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, portanto, parte 

legitima para pleitear ganhos do contrato de transporte, conforme Lei 

11442/ 2007, artigo 2º, inciso I. Deixo de acolher a preliminar. Quanto a 

territorialidade, pelas regras gerais relativas ao contrato os contratantes, 

quando não eleito o foro em contrato, poderá eleger o foro da realização 

do serviço, do local de assinatura do contrato ou local de residência de 

uma das partes, não sendo assim eleição de foro absoluto, portanto 

podendo ser eleito qualquer fora que tenha relação com o contrato em 

questão. Deixo de acolher a preliminar. Não há necessidade de maiores 

delongas, o reclamante trouxe aos autos o comprovante de que chegou 

ao local de entrega no dia 21/04/2018, portanto comunicando o 

expedidor/destinatário em tempo hábil e foi liberado após a descarga em 

25/04/2018, em conformidade com artigo 11 da lei 11442/2007. Devido 

assim o pagamento o pagamento da hora adicional que teve que esperar 

para ser realizada a descarga após as 5 horas legais, conforme artigo 11, 

§5º e 6º da lei 11442/2007. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a reclamda ao pagamento da 

quantia de R$5.038,20 (cinco mil e trinta e oito reais e vinte centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do evento 25/04/2018. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-69.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES CARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAINE MOLINA JUNIOR OAB - MT0021264-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010192-69.2016.8.11.0111. REQUERENTE: DIOGENES CARREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

A presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, 

inc. I, do CPC. O caso se refere a Reclamação visando ser compensado 

pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a negativa de 

mudança da titularidade da unidade consumidora n. 550265, e demora na 

religação da energia. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. No que tange a responsabilidade e a possibilidade 
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de transferência da unidade Consumidora, impede tecermos algumas 

considerações. Define-se a responsabilidade do consumidor de energia 

em face da cobrança do serviço fornecido e eventualmente não pago a 

partir do contrato ou do cadastro com a concessionária, sendo 

responsável pelo pagamento das faturas aquele que constar como 

usuário. Isso porque, ao contrário da tese defensiva, o contrato de 

fornecimento de energia elétrica é do tipo intuitu personae, ou seja, é um 

contrato pessoal, sendo estranha à concessionária a relação jurídica 

consolidada em contrato com terceiros. A lei não estipula ser o 

fornecimento de energia obrigação real, possuindo caráter exclusivamente 

pessoal. A energia é fornecida para que pessoas a utilizem e por isso não 

têm relação direta com o bem, mas com os usuários, assim é porque o 

fornecimento se dá mediante contrato e a existência ou inexistência de 

direito real subjacente é indiferente à obrigação. Diante disto, não pode o 

Reclamante ser responsabilizado por débitos correspondentes ao período 

anterior, incumbindo os consumos anteriores ao antigo consumidor, e não 

ao atual possuidor do imóvel. Como, também não pode a concessionária 

obrigar o consumir a continuar com vínculo jurídico, assim não pode 

impedir que o consumidor peça o desligamento dos serviços e que estes 

sejam retirados de seu nome para futuras operações. Em contestação a 

reclamada alega que houve na verdade requisição de desligamento da 

unidade consumidora pela antiga titular e nenhum pedido de religamento ou 

transferência. Conforme documentos trazidos pela reclamada, estes 

provam o inverso da narrativa trazida pelo reclamante que alega que em 

24 de setembro de 2016 requereu a transferência da titularidade, contudo 

em 29 de setembro a antiga titular requereu o desligamento da unidade, 

trazendo informações confrontantes. O reclamante foi intimado para que 

oferecesse resposta, contudo não trouxe aos autos qualquer prova de 

que tal conduta tenha proporcionado abalo em sua esfera intima, visto 

que, como narra o reclamante, que o imóvel estava desocupado, não 

houve negativação de seu nome nem suspensão no fornecimento de 

energia (visto que o desligamento foi requerido pelo antigo titular), assim 

vejo que não houve nenhuma conduta que atente sua orbita moral. O 

reclamante não requer o religamento nem a transferência da titularidade da 

unidade provando que ou esta está funcionando ou que não necessita 

dela, atitude contrária à narrativa feita em inicial. Assim, no que tange ao 

dano moral, não ficou comprovado nos autos a má-fé ou desídia da 

reclamada na questão, portanto indevida a condenação em danos morais. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE 

a presente demanda. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-71.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIANE RODRIGUES GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000159-71.2018.8.11.0111. REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GESSIANE RODRIGUES GARCIA SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Os documentos carreados ao processo comprovam com saciedade 

que a parte reclamada, ao adquirir a veículo, assumiu ser a única 

responsável pelo pagamento dos impostos e outros encargos que 

recaíssem sobre o veículo a partir da data da venda em 08/092015, 

inclusive sobre eventuais danos causados a terceiros. Contudo, restou 

demonstrado que a parte Reclamada não cumpriu com as obrigações 

assumidas contratualmente, uma vez que não registrou junto ao Detran o 

comunicado de venda do veículo, tampouco efetuou o pagamento dos 

encargos e multas gerados após a compra deste. E ficou comprovado que 

a reclamante honrou com suas obrigações fornecendo a documentação 

necessária para transferência da titularidade do veículo. Desta feita, 

devida é a transferência do veículo para nome da reclamada, bem como 

de todas as dívidas referentes ao bem a partir de 08/092015 sejam 

transferidas para o reclamado GESSIANE RODRIGUES GARCIA - CPF: 

018.054.341-52 e retiradas do nome da reclamante e excluídos os 

protestos. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR o reclamado 

na obrigação de fazer de transferência da titularidade do veículo. 

DETERMINO ainda que seja encaminhado OFÍCIO ao DETRAN/MT para que 

este proceda à transferência do veículo e de todos e quaisquer débitos 

gerados a partir da data da venda da motocicleta, ou seja, 08/092015, 

para a reclamada, sra. GESSIANE RODRIGUES GARCIA - CPF: 

018.054.341-52; Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-74.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000217-74.2018.8.11.0111. REQUERENTE: VANDERLEI DIAS 

REQUERIDO: CLAUDIO VEICULOS LTDA - ME SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema. Intimem-se. 

MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito 
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em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-68.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR MARCELINO MENEGUZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000198-68.2018.8.11.0111. REQUERENTE: WALMOR MARCELINO 

MENEGUZZI REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA SENTENÇA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema. Intimem-se. 

MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito 

em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-67.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000211-67.2018.8.11.0111. REQUERENTE: DIRLENE SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, conforme 

art. 330, inc. I, do CPC. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais 

sob a alegação de que a reclamda por mudar sua agência não teria 

enviado novo cartão de movimentação da conta e que tal fato a impediu de 

realizar todas as transações na conta, obrigando-a a realizar um 

empréstimo desnecessário. Requer assim indenização por danos morais 

perante a falha no serviço, indenização por danos materiais e a quitação 

do empréstimo realizado. A Reclamada, alega o reclamante realizou o 

empréstimo e que é seu de seu direito a cobrança e que poderia a 

qualquer momento e resgatado o valor do seguro realizado utilizando do 

token do celular ou pelo 0800 da reclamada. Anoto, num primeiro momento, 

que à parte Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na 

medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ele em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe a Reclamante comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter, ou seja, no presente caso cabia comprovar que solicitou o 

cartão de débito, ou que houve mudança de agência e a solicitação de 

cartão, ou até mesmo evidência qualquer que seja que tenha entrado em 

contato com a reclamda, como número d espera de atendimento no banco, 

já que alega que foi pelo menos duas vezes ao mês ao banco reclamado 

resolver o problema, ou número de protocolo da ligação ao 0800, o que 

não o fez. Contudo, conforme se observa dos documentos encartados no 

primeiro evento, a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe é imposto por força do art. 373, I, do CPC, em que pese 

a inversão do ônus da prova, já mencionado. Isto porque, a demandante 

sequer provou ter entrado em contato com a Reclamada para solicitar o 

cartão ou resgate do prêmio do seguro. Destaca-se que tais informações, 

de fato comprovariam, ainda que minimamente o seu direito, resultando tal 

providência, pois, no desencargo do ônus probatório que lhe competia, 

conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Sendo assim, não há como se 

formar um juízo de convicção acerca da efetiva falha na prestação de 

serviço da Reclamada e do dano, diante da escassez de provas no 

processo. Diante disso, não há que se falar em indenização por falha na 

prestação do serviço nem moral nem material, restando demonstrada a 

legalidade do empréstimo realizado. Desta feita, verifico ser incabível a 

reparação por danos morais, eis que ausente a demonstração de nexo de 

causalidade entre os fatos alegados na inicial e a os atos da Reclamada. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTE a presente demanda. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 

2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-95.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CROSARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONECT CAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000235-95.2018.8.11.0111. REQUERENTE: JOSE LUIZ CROSARA 

REQUERIDO: CONECT CAR Dispensando o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. A presente demanda comporta julgamento antecipado, 

conforme art. 330, inc. I, do CPC. Noticia a parte Reclamante, em síntese, 

que em agosto de 2018 adquiriu uma TAG para passagem rápida em 

pedágio, que foi aprovada a requisição e que foi colocado o adesivo em 

seu carro, porém este nunca funcionou e que após muitos contatos com a 

reclamada foi avisado que de seu cadastro não fora aprovado, requer 

assim a devolução dos valores pagos para aquisição do adesivo e 

recarga do pedágio no valor de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais). 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Não se pode olvidar, que conforme o artigo 18 do Código de 

Defesa do Consumidor, findo o prazo de 30 (trinta) dias para solução do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 720 de 877



problema, o consumidor pode optar pela substituição do produto por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais 

perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. Enfim, a parte 

Reclamada não apresentou quaisquer provas do cumprimento efetivo do 

que dispõe o artigo, esta primeiramente aprovou o cadastro do autor e 

somente quando este passou no pedágio é que verificou a inconformidade 

e desaprovou o cadastro, colocando o consumidor em uma situação 

instável e de risco, visto que poderia ser multado por tal falta. Ademais, 

mesmo que o cadastro não tivesse sido aprovado o correto seria a 

devolução dos valores pagos, contudo até o momento não juntou nenhum 

documento de que teria devolvido o valor gasto, nem de que tenha 

solucionado o problema junto ao cliente. Assim, entendo devida a 

devolução do valor pago pelo produto, na forma simples, considerando 

que a hipótese em questão não se enquadra nas disposições do 

parágrafo único do artigo 42 do CDC. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada: a) ao pagamento do valor de R$490,00 

(quatrocentos e noventa reais) a título de danos materiais, acrescido de 

juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 30 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-76.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010198-76.2016.8.11.0111. REQUERENTE: JEFERSON MARTINS PEREIRA 

REQUERIDO: AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, conforme art. 330, inc. I, do 

CPC. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. O Reclamante alega que 24 de junho de 2016 foi até a reclamada 

realizar a revisão necessária para manutenção da garantia, que nesta 

revisão realizou a troca do filtro de óleo, sendo estes originais. Contudo, 

em viagem seu ar condicionado apresentou problemas e que foi até uma 

concessionaria na cidade em que se encontrava e lá lhe foi repassado 

que o defeito apresentado não estava coberto pela garantia e que o filtro 

de óleo não era original conforme lhe vendido durante a revisão e que o 

defeito fora ocasionado por falha na prestação de serviço na manutenção 

levando ao defeito do ar-condicionado. Requer assim, o reembolso do 

valor pago pelo conserto, e pelo filtro de óleo original, combustível gasto 

na viagem e as diárias gastas para ficar até a realização do conserto, 

além dos danos morais; Em contestação, a segunda Reclamada alega a 

necessidade de perícia, e que inexistem os danos morais visto que 

realizou a revisão em conformidade. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que o Reclamante realizou a revisão 

em tempo correto, e que lhe fora vendido como original um filtro que na 

realidade era paralelo, conforme atestado pela concessionária onde 

realizou o conserto do ar-condicionado. Pela Ordem de serviço 

devidamente assinada por técnico autorizado da Volkswagen, é nítido que 

o defeito apresentado no ar-condicionado foi ocasionado pela má 

prestação de serviços da reclamada, e que a mesma enganou o 

consumidor ao vender produto paralelo com se fosse original, podendo 

futuramente ocasionar até mesmo a perda da garantia pelo reclamante. 

Logo, tenho que a Reclamadas não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhes competia, pois não trouxeram ao processo nenhum documento 

que abonasse ou desconstituísse a ordem de serviço apresentada, 

conforme disposto no art. 333, II do CPC. O Reclamante, por sua, vez 

comprovou ter levado seu veículo em todas as revisões, bem como que 

solicitou a peças para substituição das peças paralelas vendidas como 

originais pela reclamada. Sendo assim, entendo também ser procedente o 

pedido de indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito ao 

consumidor, no caso vertente e restou cabalmente demonstrado, eis que o 

Reclamante teve sua integridade exposta a risco devido a conduta da 

reclamada. Corroborando: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PRODUTO 

DEFEITUOSO - FORNECEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VÍCIO DO PRODUTO - DANO 

MATERIAL E MORAL - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR 

DO DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - REDUÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de 

Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os 

agentes da cadeia produtiva pelos danos causados por produto 

defeituoso, nos termos do art. 18, não havendo, por conseguinte, se falar 

em ilegitimidade passiva da fornecedora do produto. Resta configurado o 

dano material e o dano moral se, não obstante tenha o produto 

apresentado vício de qualidade dentro do prazo de garantia, este não for 

sanado dentro do período de 30 (trinta) dias, estabelecido no parágrafo 1º 

do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O quantum indenizatório 

de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a 

idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto 

do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de 

culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e à capacidade 

econômica do ofensor. Não há litigância de má-fé a parte que se utiliza 

dos meios processuais próprios em busca do que entende fazer jus, sem 

ofensa ao art. 17, do CPC. (TJ-MG, Relator: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

SOUZA. Data de Julgamento: 04/02/2009)”. Quanto aos danos materiais 

vejo parcial procedência. Vejo devido o valor pago pelo filtro de óleo além 

do conserto do ar-condicionado, porém não do valor pago com 

combustível e com as diárias visto que não devidamente provado o seu 

dispêndio, assim devido reembolso de forma simples do valor de R$ 

436,77 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos). Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada: a) ao pagamento do 

valor de R$ 436,77 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete 

centavos a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC) a partir da citação; e b) a pagar o valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao reclamante pelos danos morais 

sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE 

e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM(a). Juiz(a) de Direito, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. MATUPÁ, 26 de janeiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000010-90.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))
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ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da portaria 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar acerca 

dos documentos acostados na certidão de ID n° 28637237 . NOBRES, 30 

de janeiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000010-90.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da portaria 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar acerca 

dos documentos acostados na certidão de ID n° 28637237 . NOBRES, 30 

de janeiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000010-90.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da portaria 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar acerca 

dos documentos acostados na certidão de ID n° 28637237 . NOBRES, 30 

de janeiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42067 Nr: 2142-84.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFC Ind. E Com. de Pré-Moldados Ltda -ME, 

Lucas Rech Cadamuro, Joseni Adelaide Cadamuro Hinz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O, Thyago Aparecido Houklef Ribeiro - OAB:MT 21880

 DECISÃO

Defiro o pedido retro, posto que já satisfeito o crédito exequendo.

 Por conseguinte, promova-se a liberação dos valores constritos às fls. 

84/87, observando a conta descrita às fls. 96, a saber: BANCO DO 

BRASIL, Agência: 3228-X, Conta Corrente: 17001-1, CNPJ n°: 

04.424.957/0001-16.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, observando as 

cautelas de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 23/01/2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 3132-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Analisando os autos, verifica-se que o réu não foi intimado para o 

comparecimento em audiência de instrução e julgamento, diante disso 

cancelo a audiência anteiormente aprazada, devendo os autos 

permanecer na secretaria até designação ulterior, conforme a pauta do 

Juízo.

No mais, considerando a existência de petição pendente de juntada, 

remetam-se os autos à secretaria.

Após, havendo necessidade da remessa dos autos ao gabinete, 

façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-65.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

FUNCHAL - SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES Certidão Certifico que foi designada a 

audiência de conciliação para a data de 04/03/2020 às 13h30 minutos. 

NOBRES, 30 de janeiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: PRAÇA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, S/N, 

FÓRUM DR. PÉRICLES RONDON, JARDIM PARANÁ, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-45.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JONIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO OAB - MT20569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES Certidão Certifico que foi designada 

audiência de conciliação para a data de 04/03/2020 às 14h00. NOBRES, 

29 de janeiro de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, S/N, FÓRUM 

DR. PÉRICLES RONDON, JARDIM PARANÁ, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 226-12.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emi Cristina da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se no endereço indicado às fls. 111.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41185 Nr: 1151-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JEFERSON FERRAZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento dos impostos 

mencionados na petição de ref. 101, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37808 Nr: 840-75.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Anilton Gonçalves - 

OAB:MT 23502-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para que requeira o que for de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38345 Nr: 1178-49.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Basílio de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Nortelândia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Vistos etc.

Ante a petição de ref. 121, DETERMINO a intimação da requerida para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 841-26.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Venturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos etc.

Ante a proposta de perícia juntada à ref. 52, DETERMINO a intimação das 

partes, para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob 

pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39236 Nr: 294-83.2017.811.0031

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEY MINEIRO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Moura Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ 

- OAB:37172

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 651-83.2005.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Capeletto, Emilia Celoni Capeletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Fazenda Publica 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:, 

Procurador da Fazenda Pública Estadual - OAB:02

 INTIMO o patrono da parte autora, para recolher custas no valor de R$. 

32,04 (trinta e dois reais e dois centavos), referente a Distribuição da 

Carta precatória , expedida para a Comarca de Maringa - Estado do 

Paraná. no prazo de 10 (dez) dias para o RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, referentes à Carta Precatória em trâmite neste juízo ou 

que seja encaminhada a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 179-62.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diolene Barbosa Batista, Vinicius Barbosa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 INTIMAÇÃO parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias,impugnação da contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-56.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANA FERREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000219-56.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 4.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ARYANA FERREIRA AMARAL Endereço: a Rua João Pessoa, 579, 

Bandeirantes, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: Rua Barão 

de Melgaço, 3508, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

Senhor(a): ARYANA FERREIRA AMARAL A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Conciliação de 

Nortelândia Data: 23/07/2019 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 10 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000125-11.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: PAULA CRISTINA DE JESUS Endereço: RUA MANOEL RIBEIRO DE 

CAMPOS, 141, DA PONTE, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, - DE 

1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 Senhor(a): PAULA CRISTINA DE JESUS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação de Nortelândia Data: 05/11/2019 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 30 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-18.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JULINEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 

1000228-18.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 5.600,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JULINEIA DA SILVA Endereço: estrada domiciliada vincinal, s/n, luz 

p todos, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): JULINEIA DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Conciliação de 

Nortelândia Data: 30/07/2019 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NORTELÂNDIA, 24 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45223 Nr: 613-44.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DA SILVA RAFALSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se das publicações disponibilizadas no DJE n° 9761 e 10202 que 

está habilitada como para receber intimações da parte autora a advogada 

Maria Ercília Garcia Stropa (fls. 67 e 75).

Entanto, a indicada profissional renunciou à nomeação à fl. 55, razão pela 

qual foi revogada e nomeada outra defensora dativa à fl. 56.

Assim, evitando futura arguição de nulidade, habilite-se no Sistema 

APOLO/PJE/TJMT a nova advogada nomeada em favor da parte autora (fl. 

56), intimando-a para se manifestar acerca do laudo pericial apresentado 

à fl. 64, bem ainda para comprovar a alegada hipossuficiência da parte 

autora, conforme determinado no despacho de fls. 73/74.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 6-50.2020.811.0090

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JUNIOR CESAR DA SILVA em 

razão do suposto cometimento, do delito tipificado no artigo 147 do Código 

Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Assim, ante a peculiaridade do caso, nos termos da decisão proferida na 

Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, 

incisos XXXV, LXII, LXV e LXVII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro 

de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de Custódia para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 13h00min, oportunidade em que será avaliada a possibilidade de 

ratificação ou retificação da decisão que decretou a prisão preventiva.

REQUISITE o preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67009 Nr: 2458-67.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO, 

CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA, CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de informação de cumprimento de mandado de prisão preventiva 

decretada em desfavor de CLEBERSON DE ARAÚJO DA SILVA, em razão 

da suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do 

Código Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Assim, ante a peculiaridade do caso, nos termos da decisão proferida na 

Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, 

incisos XXXV, LXII, LXV e LXVII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), 

promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro 

de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e Provimento n.º 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de Custódia para o dia 03 de fevereiro de 

2020, às 13h30min.

REQUISITE o preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-93.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMIDE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010214-93.2016.8.11.0090, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, ATRASO DE 

VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO]. REQUERENTE: LUCIANA GOMIDE 

FREITAS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, devidamente 

intimada para audiência de conciliação (Num. 5946471), não compareceu à 

solenidade e não apresentou qualquer justificativa (Num. 5946537), o que 

faz presumir sua desistência. Ante a desistência tácita da parte autora, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do 

Norte, 09 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-93.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMIDE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010214-93.2016.8.11.0090, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, ATRASO DE 

VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO]. REQUERENTE: LUCIANA GOMIDE 

FREITAS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, devidamente 

intimada para audiência de conciliação (Num. 5946471), não compareceu à 

solenidade e não apresentou qualquer justificativa (Num. 5946537), o que 

faz presumir sua desistência. Ante a desistência tácita da parte autora, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do 

Norte, 09 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-53.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000048-53.2018.8.11.0090 REQUERENTE: ADILSO ALVES MALHEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Deixo, por ora, de analisar o 

pedido de cumprimento de sentença (Num. 14595012) e manifestação da 

parte reclamada (Num. 14621538), ante a ausência do trânsito em julgado 

da decisão final proferida nos autos (Num. 13943040 e Num. 13943049). 

Certifique-se a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade do 

recurso inominado interposto pela parte autora (Num. 14256575). 

INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que deixou de conceder 

a gratuidade da justiça à parte reclamante, nos termos da sentença 

proferida (Num. 13943040 e Num. 13943049). Não obstante o art. 1.010, § 

3º, do NCPC, o prévio juízo de admissibilidade do recurso é de 

competência do primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, 

consoante Enunciado n.º 166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos 

Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso 

será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Nesse sentido, 

a gratuidade da justiça não foi concedida à parte autora (Num. 13943040 e 

Num. 13943049). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, incluindo-se 

as custas e despesas processuais dispensadas no primeiro grau de 

jurisdição, na determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará na deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 03 de 

maio de 2019.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79170 Nr: 1909-88.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLdC, TEdOdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Campos de Azevedo - 

OAB:27724O, Edson Campos de Azevedo - OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de documento recebido pelo Protocolo Geral.

Documento Id: 1541, protocolado em: 29/01/2020 às 14:28:33. Nos termos 

do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) peticionante de 

que os autos já se encontram disponíveis para a retirada perante a 
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Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-56.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ARI VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 14.05.2020, às 14h30min e 

REDESIGNA-SE para o dia 05.03.2020, às 13h30min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. CUMPRIR conforme decisão anterior. Intimar. 

Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-37.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE SOUZA SOBRINHO (REU)

OSMAR DE SOUZA SOBRINHO (REU)

ATAIDE VITORINO SOBRINHO (ESPÓLIO)

BENEDITO DE SOUZA SOBRINHO (REU)

JAQUELINA DE SOUZA VITORINO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 14.05.2020, às 14h30min e 

REDESIGNA-SE para o dia 03.03.2020, às 10h30min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. CUMPRIR conforme decisão anterior. Intimar. 

Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000591-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE MARIA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 11.02.2020, às 15h00min e 

REDESIGNA-SE para o dia 03.03.2020, às 09h30min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. CUMPRIR conforme decisão anterior. Intimar. 

Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000642-30.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Os documentos faltantes foram juntados pelo Deprecante. Por 

isso: 1. RECEBE-SE a presente Carta Precatória, por verificar que está 

devidamente instruída; 2. DESIGNA-SE audiência para a oitiva da 

testemunha no dia 04.03.2020, às 13h30min; 3. INTIMAR para os fins 

indicados na Carta; 4. COMUNICAR o Deprecante; 5. CUMPRIR conforme o 

deprecado; 6. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens de estilo; 7. Cumprir, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000494-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIANA ALVES SCHUINDT (AUTOR(A))

JOSUE ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 06.02.2020, às 13h30min e 

REDESIGNA-SE para o dia 07.03.2020, às 11h10min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. CUMPRIR conforme decisão anterior. Intimar. 

Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000555-74.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, com a máxima brevidade, junte aos autos cópia da petição inicial, 

para que seja dado efetivo cumprimento à ordem, uma vez que a missiva 

não está acompanhada do documento, cuja necessidade está relacionada 

a finalidade da carta. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000639-75.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE ZGODA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Analisando os autos, observo que a parte Autora não 

indicou depositário para o bem a ser apreendido, deste modo, impulsiono 

os autos para intimação da parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, 

decline o nome, a qualificação e o telefone de preposto da instituição 

financeira, que assumirá a função de depositário, bem como o endereço 

do depósito. Em caso de transcurso in albis deste prazo, nomear-se-á 

depositário fiel do bem apreendido ao próprio devedor. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76366 Nr: 561-35.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Fernanda Santana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimaçao da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, com o parcelamento das custas pelo DCA, comprove nos autos o 

recolhimento da primeira parcela e, sucessivamente, das demais, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. A instrução para 

preenchimento da guias encontram-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76818 Nr: 848-95.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimaçao da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, com o parcelamento das custas pelo DCA, comprove nos autos o 

recolhimento da primeira parcela e, sucessivamente, das demais, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. A instrução para 

preenchimento da guias encontram-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 2033-71.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Chapecó-SC - 3ª Vara Cível, Irmãos 

Sperandio Comércio de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ferdinando Damo - OAB:0947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00)(R$ 

3,00 por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 390,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75375 Nr: 1978-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFdS, NBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O ESTUDO 

PSICOSSOCIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o Estudo Psicossocial juntado aos autos à 

fl.62/64, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77254 Nr: 1039-43.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Vilas Boas Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O 

LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos para intimação da(s) parte(s) para 

manifestar-se(rem) sobre o laudo pericial juntado aos autos à fl.70/71, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72731 Nr: 426-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que comprove o recolhimento da guia para 

distribuição da Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá - MT, no 

prazo de 10 dias, ou promova a sua distribuição diretamente naquele 

Juízo, com posterior comprovação nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66914 Nr: 358-78.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bem Brasil Comercio de Roupas Ltda - ME, 

Renan Ayres de Oliveira Raimundo, Fernando de Oliveira Raimundo Junior, 

Erika Josiane Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, com o 

resultado negativo do leilão realizado, requeira o que de direito no prazo 

de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 790-63.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Gomes - ME, Ricardo Marques Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange 

Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimaçao da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, com o parcelamento das custas pelo DCA, comprove nos autos o 

recolhimento da primeira parcela e, sucessivamente, das demais, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. A instrução para 

preenchimento da guias encontram-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74254 Nr: 1332-47.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Marino Ltda ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76822 Nr: 850-65.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpio Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimaçao da parte autora para que, no prazo de 

10 dias, com o parcelamento das custas pelo DCA, comprove nos autos o 

recolhimento da primeira parcela e, sucessivamente, das demais, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. A instrução para 

preenchimento da guias encontram-se nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000686-49.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCA NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de requerimento de 

“homologação de acordo de divórcio consensual” ajuizado por Pedro 

França Novais e Clarice do Prado França. Alegam os interessados que 

contraíram matrimônio em 02.09.2017, sob o regime de comunhão 

universal de bens, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos. 

Relata-se que dessa união não tiveram nenhum filho. Expressaram de 

forma inequívoca a intenção de se divorciar consensualmente, frisando 

que a requerente deseja voltar a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Clarice do Prado. Não há bens a serem partilhados. Nesse passo, através 

de instrumento de transação extrajudicial, resultante de conciliação, as 

partes entabularam acordo referente ao divórcio e partilha de bens. Por 

isso é que se requer a homologação do acordo. É, ao que parece, o 

necessário a ser relatado. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos artigos 319 e 320, ambos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. 1. DO DIVÓRCIO Necessário 

esclarecer que a Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte 

redação: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. [...] § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela 

leitura do dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a 

dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No 

presente caso, ambos os cônjuges manifestaram de forma consensual a 

pretensão de dissolver o vínculo matrimonial. Por conta disso, a 

decretação do divórcio é consequência natural e correta. 2. DA PARTILHA 

DE BENS Não há bens a serem partilhados. 3. DO NOME DE SOLTEIRA A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja CLARICE DO 

PRADO. 4. DO ACORDO REALIZADO Em relação ao que consta no 

acordo, não se verificam condições absurdas (a ponto de se prever o 

inadimplemento), mas especialmente não se observa desprezo aos 

direitos das partes. Por conta disso, a homologação é consequência 

natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de PEDRO FRANÇA NOVAIS E CLARICE 

DO PRADO FRANÇA NOVAIS, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, qual 

seja CLARICE DO PRADO. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam às 

partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2º, do CPC), 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC). No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes; 2. Transitada 

em julgado, se nada for requerido: a. EXPEDIR Ofício ao Cartório de 

Registro Civil de Nova Bandeirantes/MT para que proceda à devida 

a v e r b a ç ã o  n a  c e r t i d ã o  d e  c a s a m e n t o  s o b  n . º 

06408901552017200005120000107416. b. Após, ARQUIVAR. Publicar. 

Intimar. Cumprir.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000572-13.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IZANIA MESQUITA DE OLIVEIRA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CONCEICAO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Divórcio consensual” ajuizado por Izânia Mesquita de Oliveira Santiago e 

Raimundo Conceição Santiago, visando à dissolução da sociedade 

conjugal existente. Depreende-se da Inicial que os requerentes são 

casados desde o dia 20.04.1989, sob o regime da comunhão parcial de 

bens. Indicou-se que inexiste entre o casal qualquer pacto antenupcial. 

Relatou-se que da relação advieram três filhos, todos maiores e capazes. 

Narrou-se que não há bens a serem partilhados. Por fim, expressaram de 

forma inequívoca a intenção de se divorciar consensualmente, frisando 

que a requerente deseja voltar a utilizar o nome de solteira. Determinou-se 

a emenda da Inicial para que a parte-autora esclarecesse o pedido de 

guarda dos filhos, tendo em vista que todos são maiores e capazes. Por 

sua vez, a parte-autora pediu desconsideração do pedido de guarda. 

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o 

caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBEM-SE a Inicial e sua 

emenda. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. II.1 DO DIVÓRCIO Necessário 

esclarecer que a Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte 

redação: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. [...] § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela 

leitura do dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a 

dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No 

presente caso, ambos os cônjuges manifestaram de forma consensual a 

pretensão de dissolver o vínculo matrimonial. Por conta disso, a 

decretação do divórcio é consequência natural e correta. II.2 DA 

PARTILHA DE BENS Narrou-se que não há bens a serem partilhados. II.3 
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DA PENSÃO Relatou-se que as partes dispensam qualquer ajuda material. 

II.3 DO NOME DE SOLTEIRA A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja IZÂNIA MESQUITA DE OLIVEIRA. II.4 DO ACORDO 

REALIZADO Em relação ao que consta no acordo, não se verificam 

condições absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas 

especialmente não se observa desprezo ao direito das partes. Por conta 

disso, a homologação é consequência natural e correta. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de IZÂNIA 

MESQUITA DE OLIVEIRA SANTIAGO e RAIMUNDO CONCEIÇÃO 

SANTIAGO, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a 

requerida voltar a usar o nome de solteira, qual seja IZÂNIA MESQUITA DE 

OLIVEIRA. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o 

pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC). 

DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários advocatícios, 

considerando não ter havido angularização processual. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as 

partes; 2. Transitada em julgado, se nada for requerido, EXPEDIR Ofício ao 

Cartório de Registro Civil respectivo para que proceda à devida averbação 

na certidão de casamento (encaminhar a referida certidão juntamente com 

o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA), devendo se atentar 

à questão do nome de solteira da requerente; 3. Após, ARQUIVAR. 

Publicar. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000337-46.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para ciência da devolução da carta precatória, 

bem como para que manifeste a respeito do cumprimento negativo da 

citação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 968-95.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teilor Seidler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ANTONIO CENEDESE, CARLA 

CRISTINA CENEDESE, ADENILSE APARECIDA CENEDESE, CLAUMIR JOSÉ 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Há omissão.

 No caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão proferida no 

feito foi omissa, uma vez que não se manifestou com relação ao pedido de 

denunciação da lide.

 Analisando os requisitos do artigo 1.022 do CPC, verifico que os mesmos 

se encontram presentes, vez que a decisão proferida no feito deixou de 

analisar o pedido acima mencionado.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO, para apreciar o pedido em comento.

 Compulsando os autos, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide, vez 

que não é obrigatória e acarretará prejuízo ao regular andamento do feito.

No mais, proceda nos termos da decisão anterior.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 76645 Nr: 79-68.2020.811.0107

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEU SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE BARROS 

RAMALHO - OAB:13933

 Vistos.

Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado 

por MARCEU SOUSA, já qualificado nos autos, argumentando a ausência 

dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Instado, o MPE opinou pelo indeferimento (ref. 33).

É o breve relatório.

 DECIDO.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os motivos que ensejaram a 

decretação da custódia cautelar do suspeito MARCEU SOUSA não mais 

subsistem, motivo pelo qual, em que pese a tese combativa do MPE, o 

requerimento da nobre defesa comporta acolhimento.

Isto porque, após a oitiva em juízo do adolescente infrator e de seu genitor 

(auto de apreensão n. 80-53.2020.811.0107), a ocorrência relatada pela 

vítima foi posta em séria dúvida, mormente diante da narrativa de que não 

teria havido subtração patrimonial, tampouco utilização de violência ou 

grave ameaça, mas sim um desentendimento entre os envolvidos motivado 

por suposto assédio praticado pela vítima no indiciado. Tais narrativas 

colocam em dúvida a materialidade e autoria delitiva, o que justifica a 

revogação da custódia, com substituição da medida extrema por cautelar 

diversa.

 Destarte, necessário ressaltar que o suspeito, segundo consta no termo 

de qualificação, alcançou a maioridade a pouco tempo, é primário, possui 

residência fixa, bem como exerce atividade remunerada na Fazenda 

Paraíso.

Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCEU SOUSA, 

concedendo-lhe a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o cumprimento das 

seguintes condições:

 a) Obrigação de manter o Juízo atualizado de seu endereço;

 b) Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem 

autorização judicial, enquanto perdurar a investigação e a instrução 

processual;

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Int. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65402 Nr: 1921-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da decisão 

abaixo colacionada:

Vistos.
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Intime-se pessoalmente a parte exequente, bem como seu patrono via DJE, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 1983-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE ALMEIDA BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

comprovando nos autos o seu devido pagamento, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67113 Nr: 396-37.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: francisco de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Maggioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9456-A, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito desta 

demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa 

a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em seu favor.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões e após remeta-se ao e. Tribunal de Justiça para 

recebimento, consignando nossas homenagens de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70567 Nr: 1928-46.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallisson N B Almeida Motos - ME, Wallisson 

Neyton Brejenski Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luciano pereira chagas - 

OAB:9540/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 605-11.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56927 Nr: 23-74.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ, FÁBIO LUIS 

BRATZ, Marisane Accorsi Bratz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca do 

despacho abaixo colacionado:

Vistos

 Considerando a concordância dos executados FABIO LUIZ BRATZ e 

MARIZANE ACCORSI BRATZ (ref. 133) com a constrição dos valores de 

ref. 127, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, 

independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, 

do CPC. Neste ínterim, proceda o Sr. Gestor Judiciário o necessário para a 

vinculação da quantia em conta judicial e, ante o requerimento do 

exequente (ref. 140), expeça-se alvará em seu favor.

No mais, tendo em vista a parcialidade no cumprimento da penhora online, 

intime-se a parte exequente para que promova o regular andamento do 

feito, no prazo de 15 dias, com a efetiva indicação de bens livres e 

desembaraçados à penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo 

provisório.

Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, determino a 

suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, 

remetendo-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, observando-se as 

regras dos §§ 1º a 5º do mesmo dispositivo legal.

 Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58352 Nr: 479-24.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER MARTINS DE OLIVEIRA (Falecida), 

José Martins das Chagas, Maria Teodora Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 1642-39.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECLON BODENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS, 

BEM COMO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73341 Nr: 123-66.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentina Gonçalves Cavalcante de Souza, Carlos 

Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Carlos Royttmen 

Pires da Silva – OAB/MT 13.983-A, para devolução dos autos nº 

123-66.2015.811.0106, Protocolo 73341, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 310-11.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Aparecida Cruvinel, Carlos Royttmen Pires da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Carlos Royttmen 

Pires da Silva – OAB/MT 13.983-A, para devolução dos autos nº 

310-11.2014.811.0106, Protocolo 72100, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 169-60.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selegram Produção e Comércio de Sementes Ltda., 

Aline Arikawa Rapchan Bonilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adercio Vendramel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio de Almeida 

Prado Gazzetti - OAB:SP 113573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

169-60.2012.811.0106, Protocolo 70244, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70643 Nr: 573-14.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Augusto Jordão, Sônia Maria de Souza 

Correa, Damoaci Brito, Leomar Tavares da Silva, Dorizeth Pires da Silva, 

Adinaldo Ferreira dos Santos, Antônio João Ferreira Iglesias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5751/O, Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799, 

Antonio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3166/A, George Mutran 

Neto - OAB:MG 101023, Mário Takatsuka - OAB:SP 43638, Ney 

Ricardo Feitosa de Paula - OAB:MT 17078/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Leandro de 

Oliveira Dolzan – OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

573-14.2012.811.0106, Protocolo 70643, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71084 Nr: 334-73.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Soterio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

334-73.2013.811.0106, Protocolo 71084, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71090 Nr: 343-35.2013.811.0106

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alice Alves da Silva, Claudete Lorgen Appelt, Angelita 

Lourenço de Souza Carvalho, Paulo Pereira da Cruz, Deuzelina Pereira da 

Silva, Ivalda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iandra Santos Morais - OAB:MT 

16051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

343-35.2013.811.0106, Protocolo 71090, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 728-46.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O, Wande Alves Diniz - OAB:MT 10927/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

728-46.2014.811.0106, Protocolo 72891, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74895 Nr: 45-38.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gabriel Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

45-38.2016.811.0106, Protocolo 74895, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74986 Nr: 81-80.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnathan Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

81-80.2016.811.0106, Protocolo 75074, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75074 Nr: 129-39.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinei Bezerra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

129-39.2016.811.0106, Protocolo 75074, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 192-30.2017.811.0106

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Carlos Royttmen Pires 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 5681/O, 

Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15076/A, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues - OAB:MT 12661/O, Mauricio José Camargo Castilho 

Soares - OAB:MT 11464/O, Weliton Wagner Garcia - OAB:MT 

12458/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Leandro de 

Oliveira Dolzan – OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

192-30.2017.811.0106, Protocolo 76887, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77559 Nr: 625-34.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Tavares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

625-34.2017.811.0106, Protocolo 77559, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77756 Nr: 780-37.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Karine Moraes 

da Silva – OAB/MT 24659/O, para devolução dos autos nº 

780-37.2017.811.0106, Protocolo 77756, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77775 Nr: 792-51.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Miguel de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

792-51.2017.811.0106, Protocolo 77775, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78166 Nr: 1025-48.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor José de Jesus Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

1025-48.2017.811.0106, Protocolo 78166, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78167 Nr: 1026-33.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor José de Jesus Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8184/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

1026-33.2017.811.0106, Protocolo 78167, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 1054-98.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Douglas 

Rodrigues Martins – OAB/MT 19.909/O, para devolução dos autos nº 

1054-98.2017.811.0106, Protocolo 78225, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78686 Nr: 134-90.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Carlos Royttmen Pires da Silva, Nilza D'arc Rosa, Leide 

Maria Castro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Leandro de 

Oliveira Dolzan – OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

134-90.2018.811.0106, Protocolo 78686, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 755-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Carlos Royttmen Pires da Silva, Andeburgo Franklin da 

Silva, Geraldo Pereira da Silva Sobrinho, Ronesley Araujo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação do(a) advogado(a) Leandro de 

Oliveira Dolzan – OAB/MT 6521/O, para devolução dos autos nº 

755-87.2018.811.0106, Protocolo 79964, no prazo de três dias, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000355-55.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000355-55.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

ELOIDE MARIA DE SOUSA SANTOS REU: CARLOS BEGUES DOS SANTOS 

BISPO Vistos, Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. Designo audiência conciliatória no 

dia 26 de março de 2020, às 13h40min, a ser realizada na sala de 

conciliação, no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os 

esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se 

em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual” (art. 696, CPC). Nesse passo, EXPEÇA-SE carta precatória 

para citação do requerido pessoalmente e intime-se a requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, 

obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao requerido deverão conter 

apenas os dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar 

cópia da petição inicial (§1º, art. 695, CPC). Consigne-se em nos 

mandados destinados à requerente e ao requerido que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do CPC, o qual independe de nova 

intimação. Haja vista que o Código de Processo Civil revogou tão somente 

os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de alimentos, 

por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em vigor. Assim, 

por imposição legal e por haver expressa menção da necessidade do 

menor no recebimento dos alimentos e sendo certo que é DESCONHECIDA 

A RENDA MENSAL do requerido, FIXO os alimentos provisórios no importe 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 311,70 (trezentos e 

onze reais e setenta centavos), desde a citação. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. 

PARANAITÁ, 23 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49853 Nr: 531-18.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanir Vicente de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, 

seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, evidentemente, 

as parcelas abarcadas pela prescrição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49865 Nr: 540-77.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para que apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 46, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51243 Nr: 1110-63.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primavera Comércio de Máquinas e Peças Ltda 

EPP, Leonardo Machado Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 72, que trata de penhora on-line de valores 

depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada, 

como medida eficaz para garantir a satisfação da execução.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida, em face do executado.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.
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Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo infrutífera penhora on-line, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 1362-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Silva Lenci, David Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566, Marcio 

Carrete de Faria - OAB:39787-GO

 para sua conservação, haja vista que o bem apreendido fica exposto a 

forças naturais, tais como raios solares e chuva, bem como, há 

possibilidades de ações humanas contribuírem para sua depreciação, 

através de furtos, por ausência de segurança no local, além disso, o bem 

sofre a deterioração mecânica natural pelo desuso, desvalorização e 

descaracterização com o passar do tempo.Desse modo, com o fito de 

resguardar o valor do bem apreendido, consoante preceitua o Provimento 

n. 06/2017-CGJ e a Recomendação n. 30/2010-CNJ, DETERMINO a 

alienação antecipada do veículo Santana, cor cinza, placa 

CPO-0113.EXPEÇA-SE mandado de avaliação da referida motocicleta, 

devendo o Oficial de Justiça realizar também um auto de constatação do 

estado de conservação e grau de depreciação em que o veículo se 

encontra, relatando pormenorizadamente, bem como constatar se o bem 

está apto ao uso funcional ou se serve apenas para comercialização de 

peças/sucata.Por economia, a fim de evitar custos operacionais, e 

seguindo a tendência de informatização dos processos judiciais, nos 

termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, o leilão deverá ser 

realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio 

como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, inscrito na Famato sob o 

n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a leiloeira a Sra. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat sob o n.º 022, podendo 

ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66606 Nr: 122-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva, Gleison Zanda 

Lopes, Leandro Maioni Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Roberto Gonçalves Ferreira - OAB:20.438

 Desse modo, tendo em vista que o veículo Corsa, cor branca, ano 1997, 

placa JYM-7394 não pertence ao réu, considerando que os réus foram 

condenados, e por verificar que não foi comprovada a origem lícita do 

veículo apreendido com os réus no momento do flagrante delito, bem como 

não se sabe onde se contra o proprietário do bem, DECRETO O 

PERDIMENTO DO BEM.Desse modo, DETERMINO a realização de alienação 

definitiva do veículo Corsa, cor branca, ano 1997, placa JYM-7394 

apreendido no feito, nos termos dos artigos 2º, incisos II e III, 4º e 5º do 

Provimento nº 06/2017 – CGJ, por leilão judicial.EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do referido veículo, devendo o Oficial de Justiça realizar também 

um auto de constatação do estado de conservação e grau de depreciação 

em que o veículo se encontra, relatando pormenorizadamente, bem como 

constatar se o bem está apto ao uso funcional ou se serve apenas para 

comercialização de peças/sucata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52119 Nr: 1503-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, conforme se 

observa às fls. 27, no que concerne à sua destinação, o Provimento nº 

06/2017 – CGJ regulamenta a destinação dos bens apreendidos em 

inquéritos e processos criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso.Consoante o artigo 2º, incisos I, II e III do referido 

Provimento, os bens móveis apreendidos, de quaisquer naturezas, em 

inquéritos e processos criminais, deverão ser procedidos em alienação 

antecipada com o intuito de evitar depreciação natural ou provocada, ou 

por ela venha a perder valor em si, devido ao tempo, desuso, defasagem 

ou envelhecimento inevitável, venha a perder a aptidão funcional ou para o 

uso adequado, ou que de qualquer modo venha a perder a equivalência 

com o valor real na data da apreensão.Salienta-se que, os veículos 

apreendidos neste Juízo ficam depositados no pátio da Delegacia de 

Polícia e do Ciretran, locais este inadequado para sua conservação, haja 

vista que o bem apreendido fica exposto a forças naturais, tais como raios 

solares e chuva, bem como, há possibilidades de ações humanas 

contribuírem para sua depreciação, através de furtos, por ausência de 

segurança no local, além disso, o bem sofre a deterioração mecânica 

natural pelo desuso, desvalorização e descaracterização com o passar 

do tempo.Desse modo, com o fito de resguardar o valor da motocicleta 

Honda CG 125, titan, placa KAA-2948 apreendida, por meio de leilão 

judicial, consoante preceitua o Provimento n. 06/2017-CGJ e a 

Recomendação n. 30/2010-CNJ, DETERMINO a alienação 

antecipada.EXPEÇA-SE mandado de avaliação da referida motocicleta, 

devendo o Oficial de Justiça realizar também um auto de constatação do 

estado de conservação e grau de depreciação em que o veículo se 

encontra, relatando pormenorizadamente, bem como constatar se o bem 

está apto ao uso funcional ou se serve apenas para comercialização de 

peças/sucata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 637-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Henrik Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.Analisando os autos, verifico que a motocicleta Honda CG 125 

Titan, placa JYL-9965, encontra-se apreendida.Em atenta análise, verifico 

que não há mais interesse ou impedimento legal para a restituição do bem, 

bem como não há qualquer indício de que a referida motocicleta é de 

origem ilícita, portanto, não há qualquer interesse na manutenção da 

apreensão do veículo para os autos desta ação penal, pois já foi realizado 

do laudo pericial.Desta feita, DETERMINO a restituição da motocicleta 

Honda CG 125 Titan, placa JYL-9965 ao réu Ernesto Henrik Gonçalves da 

Cruz, mediante assinatura do competente termo de restituição, salvo se 

por outro motivo deva permanecer apreendido em razão de possíveis 

restrições administrativas junto ao CIRETRAN.Oficie-se a Delegacia de 

Polícia em que se encontra com o veículo apreendido para a ciência desta 

decisão.Expeça-se um termo de autorização de locomoção do referido 

veículo em favor do réu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo este em que 

o arrematante deverá comparecer ao Ciretran para a regularizar a 

irregularidade do motor da motocicleta.Intime-se o réu para retirar o termo 

de restituição do veículo, bem como intime-o para prestar informações a 

este juízo quanto a providência quanto a regularização da motocicleta 

junto ao CIRETRAN, no prazo de 60 (sessenta) dias.Pois bem.Analisando 

os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado e apresentou sua 

resposta à acusação (ref. 40 e 61).Compulsando os autos, verifico que a 

defesa não alegou nenhuma preliminar e, por não vislumbrar qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, 
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constato a necessidade da instrução processual para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 16h00min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado.Caso alguma 

testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida fora da 

comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51450 Nr: 1202-41.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira da Silva, Kaic Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:OAB 

n° 16.369 B, Teles Passos de Almeida - OAB:MT/15217

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, motocicleta Honda 

Titan 125, placa KAL-0522, conforme se observa em fls. 11, no que 

concerne à sua destinação, o Provimento nº 06/2017–CGJ regulamenta a 

destinação dos bens apreendidos em inquéritos e processos criminais no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.Consoante preceitua 

o artigo 2º, incisos I, II e III do referido Provimento, os bens apreendidos em 

inquéritos e processos criminais, sejam eles móveis, de qualquer 

natureza, que tiveram seu perdimento, deverão ser procedidos a sua 

alienação definitiva.Assim, tendo em vista que o réu foi condenado pelo 

crime de tráfico e por verificar que não foi comprovada a origem lícita do 

veículo apreendido com o réu no momento do flagrante delito, DECRETO o 

perdimento do bem em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei 

11.343/06.Desse modo, DETERMINO a realização de alienação definitiva do 

veículo Honda Titan 125, placa KAL-0522 apreendido no feito, por leilão 

judicial, nos termos dos artigos 2º, incisos II e III, 4º e 5º do Provimento nº 

06/2017 – CGJ.Ressalta-se que os valores apurados em alienação 

definitiva de bens apreendidos em ação penal por tráfico de drogas, 

deverão ser revertidos em favor do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, 

mediante Guia de Recolhimento Unificada – GRU Simples.Com relação ao 

réu Kaic, diante de sua absolvição e restituição da motocicleta Honda 

Nx/Falcon, placa HEY-9690, tendo em vista que logrei êxito em encontrar 

novo endereço do requerido em pesquisa ao sistema INFOJUD, determino 

sua intimação, com a mesma finalidade do teor de ref. 184, nos 

endereços: AVENIDA AMAZONAS – nº 886 – RONDONÓPOLIS – MT – 

CEP 78700970 e JARDIM AMIZADE – Rua D – nº 88 e nº 332 – 

RONDONOPOLIS – MT – 78700000.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 24 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46539 Nr: 1667-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilk Rodrigues dos Santos, Jean Mendes do 

Nascimento, Rosana de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698, CARLA ANDRÉIA BATISTA - OAB:18808, Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Com relação aos bens apreendidos nos autos, conforme se observa às 

fls. 17, verifico que não há mais interesse ou impedimento legal para a 

restituição dos bens, bem como não há qualquer indício de que as 

referidas motocicletas são de origem ilícita, portanto, não há qualquer 

interesse na manutenção da apreensão dos veículos para os autos desta 

ação penal.

Ademais, verifica-se que o requerido Jean Mendes Nascimento pleiteou 

pela restituição dos seguintes bens: um celular marca LG cor branca; um 

relógio de pulso dourado; uma corrente dourada com pingente no formato 

de uma chave; o valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos); 

uma motocicleta, marca Honda, cor preta, modelo Twister, de placa DLX 

0487, sendo distribuído em processo diverso, cujo código é 53440, que 

tramitou neste Juízo mas resultou improcedente.

Desta feita, diante do desinteresse e não impedimento legal para 

restituição dos bens apreendidos nos autos, DETERMINO a restituição dos 

bens descritos acima ao réu Jean Mendes Nascimento, mediante 

assinatura do competente termo de restituição, salvo se por outro motivo 

deva permanecer apreendido em razão de possíveis restrições 

administrativas junto ao CIRETRAN.

Oficie-se a Delegacia de Polícia em que se encontra com o veículo 

apreendido para a ciência desta decisão.

Expeça-se um termo de autorização de locomoção do referido veículo em 

favor do réu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo este em que o 

arrematante deverá comparecer ao Ciretran para a regularizar a 

motocicleta.

Intime-se o réu para retirar o termo de restituição dos bens.

Com relação aos demais bens apreendidos nos autos (fls. 17), 

DETERMINO a intimação dos réus para que juntem aos autos documentos 

esclarecendo e comprovando quem tem direito sobre os bens, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50971 Nr: 998-94.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Vinicius Silva Muniz, Fagner Cavalcante 

de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcio Carratte de Faria - OAB:GO/39737

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do requerido 

Fagner Cavalcante de Arruda em pesquisa ao sistema INFOJUD, determino 

sua intimação, com a mesma finalidade do teor de ref. 171, bem como 

retirar a motocicleta apreendida, nos endereços: RUA DRA NADJA ABS 

FRANCA, nº 148 – BAIRRO CLIMA BOM – MACEIÓ – AL – CEP 57071420 e 

RUA INDIA, Nº 46 – CLIMA BOM – MACEIÓ – AL – CEP 57071804.

Expeça-se carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58879 Nr: 2414-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Em atenção ao Provimento n. 06/2017-CGJ e a Recomendação n. 

30/2010-CNJ, oficie-se a Delegacia de Polícia solicitando informações se a 

motocicleta Honda CG 150 Start, de cor preta e placa QBN7880, ainda se 

encontra apreendida, haja vista que no inquérito policial não há o termo de 

apreensão do veículo, porém há informações nos autos de que foi 

realizada a apreensão do veículo.

Com relação ao aparelho celular Samsung Galaxy J5 de cor branca e o 

montante de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, conforme termo de 

apreensão de fls. 11, determino a devolução em favor do réu. Portanto, 

intime-o para comparecer na secretaria para retirar o aparelho supra 

citado, bem como informar conta bancária para devolução do valores 

pecuniários.

Ante os serviços prestados em sede de Recurso pelo advogado nomeado 

no presente feito, Dr. João Faustino Neto, inscrito na OAB/MT sob o nº 

10.364-A, arbitro os honorários advocatícios em 02 (dois) URH, a ser 
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suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 1495-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Desse modo, tendo em vista que a motocicleta Honda CG, FAN KS, 

2009/2010, placa NPL-3498, renavam 00173520286 não pertence ao réu e 

não se sabe onde se contra o proprietário do bem, somado a isso, a 

constatação de que o número de identificação do veículo foi adulterado, 

conforme laudo de constatação de fls. 35/36-IP, DECRETO O PERDIMENTO 

DO BEM.Desse modo, DETERMINO a realização de alienação definitiva do 

veículo Honda CG, FAN KS, 2009/2010, placa NPL-3498, renavam 

00173520286 apreendido no feito, nos termos dos artigos 2º, incisos II e III, 

4º e 5º do Provimento nº 06/2017 – CGJ, por leilão judicial.EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação da referida motocicleta, devendo o Oficial de 

Justiça realizar também um auto de constatação do estado de 

conservação e grau de depreciação em que o veículo se encontra, 

relatando pormenorizadamente, bem como constatar se o bem está apto 

ao uso funcional ou se serve apenas para comercialização de 

peças/sucata.Por economia, a fim de evitar custos operacionais, e 

seguindo a tendência de informatização dos processos judiciais, nos 

termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, o leilão deverá ser 

realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). Para tanto, nomeio 

como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, inscrito na Famato sob o 

n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a leiloeira a Sra. CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat sob o n.º 022, podendo 

ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, 

CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 2330-28.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Henrique de Lima Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/0

 Vistos etc.Com relação ao bem apreendido nos autos, conforme se 

observa às fls. 27, no que concerne à sua destinação, o Provimento nº 

06/2017 – CGJ regulamenta a destinação dos bens apreendidos em 

inquéritos e processos criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso.Consoante o artigo 2º, incisos I, II e III do referido 

Provimento, os bens móveis apreendidos, de quaisquer naturezas, em 

inquéritos e processos criminais, deverão ser procedidos em alienação 

antecipada com o intuito de evitar depreciação natural ou provocada, ou 

por ela venha a perder valor em si, devido ao tempo, desuso, defasagem 

ou envelhecimento inevitável, venha a perder a aptidão funcional ou para o 

uso adequado, ou que de qualquer modo venha a perder a equivalência 

com o valor real na data da apreensão.Salienta-se que, os veículos 

apreendidos neste Juízo ficam depositados no pátio da Delegacia de 

Polícia e do Ciretran, locais este inadequado para sua conservação, haja 

vista que o bem apreendido fica exposto a forças naturais, tais como raios 

solares e chuva, bem como, há possibilidades de ações humanas 

contribuírem para sua depreciação, através de furtos, por ausência de 

segurança no local, além disso, o bem sofre a deterioração mecânica 

natural pelo desuso, desvalorização e descaracterização com o passar 

do tempo.Desse modo, com o fito de resguardar o valor da motocicleta 

Yamaha YBR 125K, placa NIY-4026 apreendida, por meio de leilão judicial, 

consoante preceitua o Provimento n. 06/2017-CGJ e a Recomendação n. 

30/2010-CNJ, DETERMINO a alienação antecipada.EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação da referida motocicleta, devendo o Oficial de Justiça realizar 

também um auto de constatação do estado de conservação e grau de 

depreciação em que o veículo se encontra, relatando 

pormenorizadamente, bem como constatar se o bem está apto ao uso 

funcional ou se serve apenas para comercialização de peças/sucata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59233 Nr: 2589-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Paz de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de ref. 52.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da possibilidade de converter a presente ação de 

busca e apreensão em ação de execução, nos termos dos artigos 4º e 5º 

do Decreto Lei 911/69.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64911 Nr: 2610-96.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comunidade Terapêutica Saúde e Vida, Jânio 

Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:MT/15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:MT/3402-B

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência e, determinando 

que o requerido Jânio Ribeiro da Silva realize/mantenha a interdição total 

(SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO) das atividades da Comunidade 

Terapêutica Saúde e Vida, (ou qualquer outra denominação bem como 

outro sucessor na mesma atividade no mesmo local ou prestação de 

serviços pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas, ainda 

que em outro local), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Sem custas e sem 

honorários advocatícios face à gratuidade.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência às partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 656-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRM, Rosilene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Ocampos Cardoso - 

OAB:9.567, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, para a concessão 

do benefício de prestação continuada, qual seja, amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, BPC/LOAS, pleiteado pelo requerente Leonardo 

Rodrigues Martins.Sem custas e honorários advocatícios.Tendo em vista o 

teor do artigo 496, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, deixo de 

proceder com a remessa necessária.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58756 Nr: 2367-89.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vilma Lima 

Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, visando o fornecimento do 

procedimento cirúrgico visando à retirada de um cateter e de demais 

cálculos de ureter e o tratamento de saúde necessário a requerente 

VILMA LIMA LEMES.

Conforme decisão de Ref. 24, foi realizado bloqueio no valor de R$ 

16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais) nas contas dos requeridos 

para realização do procedimento cirúrgico, sendo procedido o 

levantamento do alvará judicial para a liberação dos valores depositados 

em Juízo, em favor do Hospital Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto 

Socorro S/C LTDA, CNPJ 32.972.408/0001-11.

O procedimento cirúrgico foi devidamente realizado.

Apesar de oficiado, o representante do Hospital Mater Clin Clínica 

Maternidade e Pronto Socorro S/C LTDA não realizou a prestação de 

contas.

Por fim, a autora anexou a nota fiscal de prestação de serviços do 

hospital em que fora realizado o procedimento cirúrgico, pugnando pelo 

arquivamento do feito, tendo em vista que atingiu sua finalidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

ação já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

70.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16603 Nr: 1273-53.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Martiniano de Brito -ME, Reinaldo 

Martiniano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REINALDO MARTINIANO DE BRITO -ME, 

CNPJ: 03112330000167 e atualmente em local incerto e não sabido 

REINALDO MARTINIANO DE BRITO, Cpf: 20273321897, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de REINALDO MARTINIANO DE 

BRITO -ME e REINALDO MARTINIANO DE BRITO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DEIXOU DE RECOLHER E/OU 

RECOLHEU A MENOR O ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 3189/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2009

 - Valor Total: R$ 7.747,21 - Valor Atualizado: R$ 7.747,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro em parte o pedido de fl.87.Cite-se a 

parte executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, ou garanta à execução nomeando, inclusive, bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80. Se 

residente em outra Comarca, expeça-se missiva com prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias.Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida à 

execução, proceda à penhora em bens do executado, tantos quantos 

bastem para garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 

6.830/80, devendo o Oficial de Justiça fazer desde logo à avaliação, 

constando o valor do termo ou do auto de penhora.Recaindo a penhora 

sobre bens imóveis, se casado for o executado(a), intime o(a) cônjuge, no 

caso de bens móveis ou em ações, ou debêntures ou quota ou qualquer 

título, crédito ou direito societário nominativo, deve o senhor Oficial de 

Justiça, proceder ao registro, nos termos do inciso IV do artigo 7º e artigo 

14 e respectivos incisos da Lei 6.830/80.Desde já, deixo consignado que, 

qualquer diligência visando à localização de bens do Executado para a 

penhora, caberá ao Exequente fazê-lo.Garantido o juízo, o(s) 

executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 dias contados do depósito, da 

juntada de prova da fiança ou da intimação da penhora, oferecer 

embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, da Lei 

6.830/80.Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito 

atualizado.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 28 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49853 Nr: 531-18.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanir Vicente de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para que apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70362 Nr: 1606-87.2018.811.0022

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21.712, para apresentar Contestação 

em favor do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77169 Nr: 1324-15.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Gabriela Pereira da Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

réu, para tanto, apresentar resposta a acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 1576-18.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Chagas Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para que no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta a acusação, nos autos mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64813 Nr: 2571-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Sebastiao da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito novamente, para que no prazo legal apresente resposta a 

acusação nos autos, sob pena destituição do encargo a qual foi nomeada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65726 Nr: 2916-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de 

Oliveria Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para proceder a defesa do 

réu, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-43.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000103-43.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JOICE CAROLINE 

DA SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDENICIO AVELINO 

SANTOS, PATRICIA SILVA SOUZA POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

18/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52034 Nr: 1471-80.2015.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelinton Barbosa Vieira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Renato 

Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa da Réu, 

para tanto apresentar sua defesa no prazo legal.

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002079-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITA GONCALINA DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Certifico que a parte ré citada contestou a ação, assim, procedo a 

intimação da parte autora para querendo impugnar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166651 Nr: 6244-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAS, VVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

 1. Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça na Ref.142, Redsigno 

audiência de Instrução para o dia 04 de Fevereiro de 2020 as 16h30.

 2. Ademais, advirto o Senhor Gestor para o cumprimento dos autos, sob 

pena de responsabilidade administrativa.

3. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153240 Nr: 1593-70.2018.811.0028

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgiana Laura do Valle Souza, Jorge Adriano da 

Valle Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de remoção, tão somente para nomear 

GEORGIANA LAURA DO VALLE SOUZA ao encargo de inventariante, nos 

autos principais (código 48281), tendo em vista a concordância da Sra. 

Carmen com a destituição.Sem custas processuais neste incidente, uma 

vez que não cabe condenação em honorários, em mero incidente 

p r o c e s s u a l . P r o c e d a - s e  a s  a l t e r a ç õ e s  n o s  a u t o s  d o 

inventário.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156594 Nr: 2868-54.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isa Falcão Dorileo, Rudce Fatima Dorileo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Dorileo Junior , Eleonora 

Rodrigues Carvalho Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Aportou petição do requerido pleiteando a redesignação da audiência de 

instrução e julgamento, aduzindo que não haverá tempo hábil a entrega do 

laudo pericial.

Discorda ainda do laudo apresentado pelo perito.

Pois bem.

Como bem mencionado pela decisão de ref. 36, as partes manifestaram 

pela produção de prova oral de pericial.

A audiência de instrução e julgamento foi designada tão somente com 

vistas a produzir a prova oral.

O art. 477 do CPC apontado pelo requerido, refere-se a prova pericial.

Assim, não há que se falar em redesignação da audiência, uma vez que 

esta se destina a oitiva de testemunhas, sendo que a instrução 

processual será encerrada apenas na ocasião do fim da produção de 

provas.

Sendo assim, como o objetivo de produzir a prova oral pleiteada, a fim de 

evitar o adiamento da audiência, uma vez que a pauta desta Magistrada já 

se encontra preenchida até meados do ano, aliado ao fato de se tratar de 

processo prioritário, aplico o principio da celeridade processual previsto 

no art.5, LXXVIII da Constituição Federal para INDEFERIR o pedido de 

redesignação de audiência.

Quanto a discordância do laudo do perito, intime-se o profissional 

nomeado para manifestar-se no prazo de 15 dias, deixando consignado 

que a perícia é determinada pelo juízo, sendo que a parte deverá 

apresentar apenas os quesitos que pretende ver respondidos, e não 

alterar os aspectos da perícia.

Anoto que a decisão que determinou a perícia consignou seu objeto como 

sendo “aferir o valor do arrendamento da área sub judice, de acordo com 

os parâmetros da região, bem como a avaliação da Fazenda Santa Izabel, 

tanto na sua totalidade quanto a parte devida a requerente.”

Mantenho a audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67526 Nr: 767-88.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fernando de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO: 67526

DECISÃO

 VISTOS,

 Trata-se de uma Ação Penal proposta pelo MPE em face de Edson 

Fernando de Almeida.

 Recebida a denuncia (fl. 32).

Deferida a suspenção do processo (fl. 56).

Em consideração a certidão de fl. 90, ao o réu não foi encontrado.

 O MP manifestou pela revogação da suspensão condicional (fl. 92).

Pois bem.

 ACOLHO a cota ministerial de fl. 92, pelo que REVOGO a suspensão 

condicional do processo conferida ao réu, nos termos do artigo 89, §3º e 

§4º, da Lei nº 9.099/95, com o prosseguimento do feito até seus ulteriores 

termos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de Maio de 

2020 às 15h30min, INTIME-SE o parquet para que apresente endereço do 

réu.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74921 Nr: 2469-69.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Diones Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO DIONES FRANCO, Filiação: 

Marina Nogueira Franco e Adval Domingos Franco, brasileiro(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a citação do Denunciado, acima qualificado, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

THIAGO DIONES FRANCO qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 e art. 308, na forma do art. 69, 

ambos do Código Penal.

Despacho/Decisão: DESPACHOVISTOS,Diante da certidão constante na 

Carta Precatória à ref. 69, e considerando as tentativas infrutíferas de 

citação do réu constantes nos autos;Considerando que o réu encontra-se 

em local incerto e não sabido, demonstrada a impossibilidade de 

localiza-lo, DEFIRO o pedido ministerial à ref. 72. DETERMINO a CITAÇÃO 

por EDITAL do réu THIAGO DIONES FRANCO nos termos do artigo 361 e 

365 do CPP.Decorrido prazo sem manifestação do acusado, VISTAS ao 

IRMP.CUMPRA-SE expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KEYLA NUNES 

RONDON, digitei.

Poconé, 27 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160973 Nr: 4560-88.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, IBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL - 

OAB:25137/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO 

- OAB:17563/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir a MM.ª Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos:

1. A genitora e Requerido THALES SANTANA DAMANTE se compuseram 

nesta audiência nos termos acima consignados. Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE por sentença a convenção acima descrita com fulcro no 

art. 356 e 487 III, “b” do CPC, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Sai os presentes devidamente intimados.

 3. Com o transito ao arquivo com baixa.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 835-38.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para que providencie o depósito de diligência, 

para condução do Sr. Oficial de Justiça, cumprir mandado de intimação 

expedido nos autos.

INTIMANDO ainda para, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

haja vista a penhora negativa online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52187 Nr: 3000-29.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilio Otacilio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103729 Nr: 3013-52.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 Intimar as partes do retorno dos autos a Comarca e juntada de ref. 70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119348 Nr: 805-27.2016.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Costa EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para que providencie o depósito de diligência, 

para condução do Sr. Oficial de Justiça, cumprir mandado de intimação de 

sentença, expedido nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-48.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CAROLINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-48.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GISELE 

CAROLINE SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 12/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-33.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LUIZ DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-33.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:EDMAR LUIZ DA 

COSTA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE CAMPOS 

LEITE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 12/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DENEZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-18.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUCIDIO DENEZIO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

12/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADY GONCALO DUARTE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000099-85.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOADY 

GONCALO DUARTE RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 12/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-70.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALZITA DOS SANTOS ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000100-70.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENEDITA 

ALZITA DOS SANTOS ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001963-95.2019.8.11.0028. INTERESSADO: ADEMILSON SEBASTIAO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito. A parte requerente protocolou pedido de desistência da presente 

ação à ID 27156172. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-10.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000104-10.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSENIL DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 16/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-77.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000106-77.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-62.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARE MARIANA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000107-62.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUCIMARE 

MARIANA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-32.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE VIEIRA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-32.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:REJANE VIEIRA 

GONCALVES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA OLIBONI RUARO (REQUERENTE)

LEONIR ANTONIO RUARO (REQUERENTE)

CLEMIR LUIZ RUARO (REQUERENTE)

CLAUDECIR DOMINGOS RUARO (REQUERENTE)

LUCEMAR RUARO (REQUERENTE)

LUCIANE RUARO TOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001783-79.2019.8.11.0028. REQUERENTE: GLORIA OLIBONI RUARO, 

LEONIR ANTONIO RUARO, LUCIANE RUARO TOLO, LUCEMAR RUARO, 

CLEMIR LUIZ RUARO, CLAUDECIR DOMINGOS RUARO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NA CIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação 

cível na qual busca as partes autoras o restabelecer o recebimento do 

benefício recebido pelo de cujus. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Uma rápida olhadela nos fatos 

esposados pelas partes se verifica que o juizado especial é incompetente 

para julgar tal demanda. Note-se que a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

presente ação encontra vedação para tramitar no âmbito dos Juizados 

Especiais, nos termos do art. 3º, §2º da Lei n. 9.099/95, transcreve-se: "O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...); § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. (grifei). Assim, tratando-se de demanda que busca a o 

recebimento do benefício junto ao INSS, é notável o interesse público nos 

autos. Assim, deveria ter ingressado a parte autora em outra esfera, não 

sendo competente para analisar a matéria por ela suscitada, esta justiça 

especializada. Vejamos o julgado abaixo que, mutatis mutandis, trata de 

tema semelhante: RECURSO INOMINADO ? RECLAMATÓRIA CÍVEL ? 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO PARA MORADORES DO 

DISTRITO INTEGRANTE AO MUNICÍPIO DA LAPA/PR, ONDE ESTÁ SITUADA 

A PRAÇA DE PEDÁGIO ? SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? IRRESIGNAÇÃO 

DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ? PRELIMINAR DE 

COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ? PROCEDÊNCIA ? INTERESSE DA 

UNIÃO NO FEITO ? PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL ? 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ? RECONHECIDO CONHECIDO E 

PROVIDO 1. Relatório. Dispensado por força do art. 46 da lei nº 9.099/95 e 

Enunciado nº 92 do FONAJE. 2. Fundamentação Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. No 

mérito, o recurso comporta provimento, com o acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível Estadual. A análise da pretensão 

de isenção tarifária demanda a interpretação do contrato de concessão 

existente entre a concessionária recorrente e a União, afastando assim a 

competência da Justiça Estadual. Eventual isenção conferida judicialmente 

certamente terá efeitos no contrato existente entre as partes, com a 

possibilidade de responsabilização do ente concedente (no caso, a União) 

pela diferença não recebida. Desta forma, reconhecido interesse da União 

no feito, a pretensão deduzida pelo autor deve ser objeto de análise pela 

Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal. 

Este é posicionamento já firmado por este Colegiado em caso idêntico: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO PARA MORADORES DE 

DISTRITO INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR. COMPETENCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS ENTRE A RECORRENTE E A 

UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. A discussão acerca da administração e atuação da 

concessionária, levando a necessidade de análise e interpretação do 

contrato de concessão existente entre a concessionária e a União não é 

de competência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem 

julgamento do mérito, nos termos da legislação dos Juizados Especiais. 

Recurso conhecido e provido. (TJPR, 1ª Turma Recursal, RI nº 

0000367-68.2012,8.16.0103, Rel.: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da 

Costa, Dj 15.05.2014). Também reconhecendo a incompetência do Juizado 

Especial Cível Estadual em casos idênticos, cito os seguintes precedentes: 

04500-22.2013.8.16.0103 (rel. Dr. Fernando Swain Ganem, julgado em 16 

de outubro de 2014) e 02757-74.2013.8.16.0103 (rel. Dra. Ana Paula Kaled 

Accioly Rodrigues da Costa, julgado em 02 de dezembro de 2014). 

Destarte, voto pelo provimento do recurso, com a extinção do feito (art. 

51, III, Lei 9.099/95) diante da incompetência do Juizado Especial Cível 

Estadual para apreciar a demanda. Em razão do provimento do recurso 

não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. 3. Dispositivo Diante do exposto, esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao 

recurso interposto, nos exatos termos acima expostos. (Acórdão RI 

0002942-15.2013.8.16.0103 PR 0002942-15.2013.8.16.0103/0 (Acórdão), 

Relator: Rafael de Carvalho Paes Leme 1ª Turma Recursal dos Juizados 
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Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

publicado no DJE: 05/07/2015). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, combinado o art. 3º, 

§2º da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 

determinando o arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o 

trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-02.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIL DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-02.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:IZAIL DA COSTA 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 16/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-84.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JHONY 

REVERTHI GALIOSAN MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação - 

Sala: CONCILIAÇÃO JE - Data: 03/03/2020 Hora: 15:00.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010499-44.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO MANOEL DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO VISTOS, Considerando a existência de 

determinação em sede de Acórdão, DETERMINO o encaminhamento da 

ação a Juíza Leiga para designação de audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018391-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8018391-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE 

ARRUDA SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 

VISTOS, Considerando a existência de determinação em sede de 

Acórdão, DETERMINO o encaminhamento da ação a Juíza Leiga para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-85.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER DIAS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010376-85.2013.8.11.0028. REQUERENTE: WANDER DIAS RONDON 

REQUERIDO: REDE CEMAT DESPACHO VISTOS, Considerando a 

existência de determinação em sede de Acórdão, DETERMINO o 

encaminhamento da ação a Juíza Leiga para designação de audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-48.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OTICA ELLO LTDA - ME (REQUERIDO)

AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000591-48.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CARLOS MARINO DA SILVA 

REQUERIDO: AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - ME, OTICA ELLO LTDA - 

ME DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015505-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIL MIGUEL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015505-66.2016.8.11.0028. REQUERENTE: OZIL MIGUEL PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA S/A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S/A em face da 

sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o embargante que 

apresentou provas que comprovam a ausência do direito do reclamante a 

receber indenização, afirmando que já foi devidamente indenizado, 

requerendo a sua reapreciação e consequente reanálise do mérito. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto 

no art.1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a 

inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o 

Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando 

beneficiar-se da rediscussão da matéria. Isso porque o Embargante 

objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com a improcedência da 

demanda, trazendo novos argumentos, qual seja, a suposta inexistência 

de direito ao recebimento da indenização pelo reclamante, o que 

ocasionaria a reanálise de todo mérito da ação, de forma que inexorável a 

rejeição dos presentes embargos. Ocorre que a indenização é devida a 

quem seja proprietário da UC, sendo plenamente possível que um 

consumidor tenha mais de uma. Anoto que consta na sentença a menção 

a outra ação em nome do reclamante. Constata-se a clara pretensão do 

embargante em ver modificado o julgamento do mérito da ação, não sendo 

esta a via adequada para tanto. Nessa esteira, confira-se o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL 

PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - 

INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - 

DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA 

DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO.O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, 

simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, 

segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. 

(ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora 

embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório 

aventado. Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional, motivo pelo qual o 

pleito não merece prosperar. Ante o exposto, não existindo qualquer vício 

passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes 

embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013977-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ERMOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BOM SUCESSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013977-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SILVIO ERMOS MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BOM SUCESSO SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO OLÉ BOM SUCESSO 

CONSIGNADO S/A contra a sentença proferida nestes autos. Sustenta o 

embargante que a ação foi julgada procedente, entretanto, deixou de 

analisar o pedido de compensação do valor da condenação com o valor 

da dívida da Reclamante. Requer o acolhimento dos embargos para sanar 

a omissão. É o relatório. Fundamento e decido. O objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo. Os embargos 

merecem acolhimento. Isto porque ao que se vê dos autos, o julgamento 

proferido deixou de analisar o pedido de compensação feito pelo 

reclamado. Entretanto, apesar da reconhecida omissão, o caso é de 

rejeição do pedido. Isso porque, o reconhecimento da compensação 

implicaria na homologação judicial de eventual débito não discutido nos 

presentes autos, isto é, dívida que se encontra em negociação pela via 

administrativa. Não pertencendo ao objeto da ação original, este juízo não 

pode se pronunciar sobre tal. Ademais, em caso de crédito e débito 

existente entre as mesmas partes, não há óbice quanto a possibilidade de 

negociação diretamente entre elas, sem a necessidade da intervenção do 

judiciário. Nesse sentido, indefiro o pedido de compensação, tendo em 

vista que não se adequa ao objeto da ação interposta. Ante o exposto, 

ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a omissão da sentença 

e, consequentemente, retificá-la fazendo constar a REJEIÇÃO DO PEDIDO 

DE COMPENSAÇÃO, por se tratar de dívida diversa da discutida nos 

presentes autos, não podendo este juízo reconhecer eventual débito entre 

as partes não discutido nesta demanda. P.I.C. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-41.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000585-41.2018.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM SENTENÇA Vistos, Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OI MÓVEL S/A contra 

sentença prolatada nos autos, visando à sua reforma, sob alegação de 

omissão. Aduz que a sentença que julgou a ação procedente deixou de 

analisar a alegação de possível aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Requereu o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão 

apontada com a modificação da sentença proferida. É o relatório. 

Fundamento e decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 

do CPC. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos 

citados vícios na sentença atacada, uma vez que em análise detida dos 

autos constatou-se a inexistência de alegação de inscrição anterior na 

ocasião da contestação, não havendo que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ, tendo em vista que se trata de prova nova. Entretanto, 

caso houvesse inscrição pré-existente haveria alteração no mérito da 

ação, medida inadmissível pelos embargos de declaração. Dessa forma, o 

embargante visa à reconsideração da própria sentença, o que é vedado 

nesta fase, em face do encerramento do ofício jurisdicional do juízo 

prolator da sentença. Pleiteia o embargante que seja reconhecida a 

omissão para o fim de reformar a sentença afastando a condenação em 

danos morais. Ocorre que no presente momento a pretensão manejada é 

inviável, devendo qualquer irresignação modificativa ser pleiteada por via 

própria e específica para combater o conteúdo da sentença. Não cabe o 

magistrado a reforma da sentença por irresignação da parte. Ante o 

exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via 

processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Considerando que não comprovado o manifesto 

caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no 

artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8019120-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019120-64.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

VISTOS, O Executado protocolou Embargos de Declaração alegando a 

impossibilidade do pagamento. Alega a inexistência de título executivo, 

razão pela qual requer esclarecimentos acerca do despacho que 

determinou o pagamento do RPV. É o relatório. Fundamento e decido. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão. Pois bem. Dispõe o art.1.023 do CPC: Art. 1.023. Os embargos 

serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Analisando os autos, verifico que fora anteriormente 

oportunizado ao Estado se opor a execução em trâmite. Isso porque, o 

despacho inicial determinou a citação para embargar a execução. Ocorre 

que, consoante certidão de ID 24905540, o Estado não opôs embargos. 

Verifica-se claramente que os embargos declaratórios possuem matéria 

de embargos à execução, buscando o Executado a análise dos 

argumentos que deveria ter apresentado em momento oportuno, tendo 

mantendo-se silente. O Executado busca em sua manifestação, 

desconstituir o título executivo apresentado pelo Exequente, matéria que 

deveria ter sido alegada em sua defesa. Portanto, totalmente incabível a 

análise em sede de embargos de declaração. Assim, precluso está o 

direito do exequente de se opor a execução, uma vez que deixou de se 

manifestar em momento oportuno. Ante o exposto, não existindo qualquer 

vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os 

presentes embargos, mantendo a decisão em todos os seus termos. 

Intimem-se. Intime-se novamente o executado nos termos da decisão de ID 

25132228. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-63.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CIRILO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000148-63.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO CIRILO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se 

de reclamação cível onde a parte autora alega que contratou os serviços 

de TV por assinatura e banda larga (internet), pagando o valor mensal de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contudo, o serviço não fora 

prestado, nem mesmo instalado em sua residência, uma vez que no local 

não havia cobertura de sinal. Assim, pela não realização do serviço no 

lapso de tempo informado, requer a indenização por danos morais, bem 

como a condenação da reclamada em rescindir o contrato e devolver em 

dobro as parcelas pagas nas faturas do mês de dezembro/18 e janeiro/19. 

A promovida aduziu que a demanda merece ser julgada improcedente, 

haja vista que não houve danos de sua parte que pudesse ofender o 

patrimônio da autora. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder. ” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Incompetência 

Territorial. Rejeito esta preliminar, uma vez que o documento juntado aos 

autos é suficiente para a comprovar a residência da parte autora. 

Adequação ao valor da causa. Rejeito a preliminar, pois o valor dado a 

causa está em conformidade com aquilo que se pretende da demanda, 

ainda que seja postulado a indenização a ser arbitrada por este juízo. 

Retificação do Polo Passivo. Acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo em razão da ré ter sofrido incorporação, passando a ter a 

nomenclatura de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Tentativa de 

Solução Administrativa. Rejeito esta preliminar, uma vez que não é 

condição essencial para o ingresso da demanda a reclamação 

administrativa pretérita. Vencida as preliminares, passo, pois, à análise do 

mérito. A demanda merece a procedência, uma vez que a parte autora 

logrou demonstrar o regular pagamento dos serviços junto a reclamada, 

sem a devida prestação de serviços dentro dos prazos ofertados pela 

promovida. Nesse interim, a parte reclamante comprovou o pagamento da 

fatura do mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) apenas. Assim, faz jus a parte reclamante o reembolso 

da fatura paga, contudo, na forma simples, uma vez que não preenche os 
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requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável. Nesse sentido é também o 

seguinte julgado: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE SERVIÇO. TV 

POR ASSINATURA. DEFEITO DE INSTALAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS. DESCASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, COM CARÁTER DISSUASÓRIO. Descumprimento 

contratual configurado, tendo em vista a demora na solução dos defeitos 

constatados na instalação de TV por assinatura, evidenciando o descaso 

e o desrespeito da empresa ré para com o consumidor. Ausência de 

solução para o defeito, inclusive, após requerimento junto ao PROCON. 

Dano moral configurado, em face da demora na solução do litígio, bem 

assim da avançada idade da parte autora, cujo quantum indenizatório se 

mostrou excessivo, comportando minoração, a fim de se adequar aos 

parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004399234, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 08/05/2013). (grifei). Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois 

teve de suportar a insuficiência dos serviços de TV por assinatura e 

banda larga mesmo em condição de adimplente. Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO as preliminares quanto a incompetência territorial e 

perda do objeto da ação, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver a 

parte autora o valor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). PROMOVA a secretaria a 

adequação do polo passivo, passando a constar como parte ré SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001565-51.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEL ADRIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001565-51.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EDNEL ADRIANO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de julho de 2019, possui valor exorbitante de R$ 1.329,30 (mil, 

trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos), a qual não se adequa à 

sua real média de consumo, entre R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Aduz ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em 

contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude 

foi tomada pela promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar 

o débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos 

morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 

irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte 

reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura em 

recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por intermédio 

da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da 

ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de incompetência do 

Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. Rejeito a presente 

preliminar, pois a parte Reclamada possui condições técnicas de realizar a 

prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da 

causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise 

aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 
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forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

julho de 2019, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se comparado 

com as demais faturas em que a parte consumidora alega o aumento, 

pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, conforme se 

aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao revés a tese 

defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de prova a fim de 

justificar as cobranças de kwh acima da média de consumo. Assim, não 

há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de 

energia ao consumidor, uma vez que estes oneram claramente o 

consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte 

Reclamada em sua contestação, na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a 

solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que levaram a 

registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que também não 

verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial, mutatis mutandis: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO 

EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média 

de consumo, considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa 

da realidade dos demais meses. A informação de que o medidor de 

energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na 

leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de janeiro de 2018 e junho de 2019, devendo a ré promover o 

refaturamento dessas faturas dentro da média plausível, bem como 

condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-36.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001178-36.2019.8.11.0028. REQUERENTE: REJANE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

REJANE PEREIRA DA SILVA em face de ÁGUAS DE POCONE S.A. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que em contestação a 

requerida não comprovou devidamente a origem do débito, pois apesar de 

alegar a existência do débito através de uma suposta titularidade em 

unidade consumidora em nome da parte reclamante, deixou de acostar a 

sua utilização e/ou pagamento de das faturas. Constatada a ausência de 

prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há uma 

alternativa, se não declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão 

do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados ao requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto 

da lide, bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome do requerente; 
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b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001524-84.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOELSO MAGALHAES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de maio de 2018, possui valor exorbitante de R$ 923,52 (novecentos 

e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) o qual não se adequa à 

sua real média de consumo, entre R$ 17,00 (dezessete reais) a R$ 30,00 

(trinta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a 

condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a 

indenizá-lo quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se procede 

regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao 

final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, logrou êxito a ré em 

demonstrar que apesar da cobrança na fatura do mês de maio de 2018, 

ela fora refaturada após verificação da cobrança de forma errônea. 

Verifico o aborrecimento, contudo, não o bastante a ser condenada a 

parte reclamada a indenização por danos morais, eis que os fatos 

relatados não superaram a linha do mero aborrecimento da vida cotidiana. 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO PAULO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001784-64.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ADALTO PAULO MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, inicialmente 

realizado junto a YDE MODAS, conforme faz prova também do contrato, 

também com registro facial anexo. Dessa forma, resta verificada a total 

ciência dos débitos pela parte reclamante, descaracterizando a fraude 

e/ou desconhecimento do negócio jurídico entabulado, uma vez que houve 

pagamento parcelado do debito contraído. Assim, como a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 
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constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Por fim, não vislumbro a ocorrência 

de litigância de má-fé, que enseje a multa pleiteada. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000179-83.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA BARBOSA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000179-83.2019.8.11.0028. REQUERENTE: GEOVA BARBOSA DOS 

SANTOS NETO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. 

Trata-se de reclamação cível onde a parte autora alega que contratou os 

serviços de TV por assinatura, contudo, o serviço não fora prestado, nem 

mesmo instalado em sua residência. Assim, pela não realização do serviço 

no lapso de tempo informado, requer a indenização por danos morais, 

diante a má prestação de serviços da reclamada. A promovida aduziu que 

a demanda merece ser julgada improcedente, haja vista que não houve 

danos de sua parte que pudesse ofender o patrimônio da autora. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder. ” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Incompetência Territorial. Rejeito esta preliminar, uma vez 

que o documento juntado aos autos é suficiente para a comprovar a 

residência da parte autora. Justiça Gratuita. Rejeito a preliminar, uma vez 

que não é necessária o pagamento de custas em sede de primeira 

instancia nos juizados especiais. Retificação do Polo Passivo. Acolho a 

preliminar para retificação do polo passivo em razão da ré ter sofrido 

incorporação, passando a ter a nomenclatura de SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA. Tentativa de Solução Administrativa. Rejeito esta 

preliminar, uma vez que não é condição essencial para o ingresso da 

demanda a reclamação administrativa pretérita. Vencida as preliminares, 

passo, pois, à análise do mérito. A demanda merece a procedência, uma 

vez que a parte autora logrou demonstrar a contratação do serviço de TV 

por assinatura, sem a devida prestação de serviços dentro dos prazos 

ofertados pela promovida. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável. Nesse sentido é também o 

seguinte julgado: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE SERVIÇO. TV 

POR ASSINATURA. DEFEITO DE INSTALAÇÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS. DESCASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, COM CARÁTER DISSUASÓRIO. Descumprimento 

contratual configurado, tendo em vista a demora na solução dos defeitos 

constatados na instalação de TV por assinatura, evidenciando o descaso 

e o desrespeito da empresa ré para com o consumidor. Ausência de 

solução para o defeito, inclusive, após requerimento junto ao PROCON. 

Dano moral configurado, em face da demora na solução do litígio, bem 

assim da avançada idade da parte autora, cujo quantum indenizatório se 

mostrou excessivo, comportando minoração, a fim de se adequar aos 

parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004399234, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 08/05/2013). (grifei). Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois 

teve de suportar a insuficiência dos serviços de TV por assinatura mesmo 

em condição de adimplente. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as 

preliminares suscitadas, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

PROMOVA a secretaria a adequação do polo passivo, passando a 

constar como parte ré SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002096-40.2019.8.11.0028. REQUERENTE: POLIANE SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

DECIDO. 2. As partes reclamante e reclamada compuseram (Id. Num. 

26836853), havendo o pagamento do acordo no ID. Num. 27806066 

acordando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para finalizar a demanda. 

3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do 

mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for 

satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total 

da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

27806066, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por 

satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-12.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE CAMPOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010107-12.2014.8.11.0028. EXEQUENTE: LEILA MARIA DE CAMPOS 

ALMEIDA EXECUTADO: MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA Vistos. 

1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, verifica-se que mesmo ciente do 

despacho de ID. Num. 22380279, a parte reclamante/exequente deixou de 

indicar bens passiveis a penhora e/ou dar prosseguimento ao feito, 

quedando-se inerte. 5. Consigno que o abandono da causa provocado 

pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da 

celeridade e economia processual, que permeiam a razão mor dos 

juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO 

ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, III do CPC. 7. Ressalto que já fora expedido alvará conforme 

andamento ID. Num. 25439737, sob o n. 556789 - 0 / 2019, 8. Sem custas 

e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 9. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 10. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 11. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-28.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001961-28.2019.8.11.0028. INTERESSADO: LUCIANO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito 

as preliminares suscitadas, uma vez que não é necessário o ingresso com 

demanda administrativa para que então se postule em juízo, bem como a 

petição inicial encontra-se em consonância com os requisitos 

determinados pelo CPC. Vencida as preliminares, passo a análise de 

mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização 

da linha telefônica n. (65) 9. 9644-9973, em conjunto com as telas 

sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIANE GONCALINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001958-73.2019.8.11.0028. INTERESSADO: TARCIANE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, A parte autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 751 de 877



alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de incompetência deste juizado especial, em razão de matéria 

de ordem complexa, uma vez que os documentos carreados aos autos 

pela parte reclamada, relacionados a assinatura da parte reclamante, 

guardam relação com os documentos acostados por ela. Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não é necessário o 

ingresso com demanda administrativa, com o intuito de demandar no 

âmbito judicial. Vencida as preliminares, passo a análise do débito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, inicialmente realizado junto ao Banco IBIS CARD, 

conforme faz prova também do contrato, faturas e documentos que 

acompanharam a contratação no ato de sua abertura. Dessa forma, resta 

verificada a total ciência dos débitos pela parte reclamante, 

descaracterizando a fraude e/ou desconhecimento do negócio jurídico 

entabulado, uma vez que houve pagamento parcelado do débito contraído. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-42.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001973-42.2019.8.11.0028. INTERESSADO: MARIA MADALENA DE 

CAMPOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível 

na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. 

Assim, em simples análise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação. Importa consignar que a parte Requerente 

possui outra anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, está é 

superveniente à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no 

presente caso, é levada em consideração para fixação do quantum, 
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dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação da autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, havendo a negativação, mesmo que 

posteriormente excluída está situação configura o abalo moral conforme 

demonstrado pela parte autora, cabendo então a condenação acima, sem 

a necessidade de declarar o débito inexiste ante a sua baixa. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO 

INEXISTENTE o débito R$ 546,51 datado de 04/01/2015, devendo ser 

retirado dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias 

uteis a contar do transito em julgado desta sentença. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001976-94.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ZULEY APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S/A VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada, uma 

vez que o extrato juntado pela parte autora é suficiente para a prova do 

débito objeto da lide. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9. 9611-0144, em conjunto com as telas sistêmicas, e 

relatórios de chamadas e gravação da ligação na qual a reclamante 

confirma dados pessoais, que demonstram a utilização da linha telefônica 

e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, 

o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas 

faturas de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Não acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez 

que desacompanhado de planilha de atualização de débitos, bem como 

não vislumbro da má-fé da parte autora para que enseje a multa por 

litigância por má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de mérito e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001898-03.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MILTON DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de reclamação 

cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da 

realização de contratação indevida de empréstimo consignado. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, haja vista que a contratação do 

empréstimo fora legitima. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

conexão, em razão de que os contratos discutidos nos outros processos 

são diversos ao discutido nesta lide. Vencida a preliminar, passo a 

analisar o mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que fora 

realizado junto ao recebimento de seu benefício empréstimos consignados 

cujo alega o desconhecimento. Saliento que consoante demonstrado nos 

autos a lide gira em torno de cobrança indevida realizada por contrato de 

empréstimo consignado desconhecido, contrato n. 17694503.6, valor de 

R$ 2.554,63 (dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e 

três centavos) a ser pago em 72 parcelas mensais de R$72,00 (setenta e 

dois reais). Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra dela. Assim, em simples análise, sem a devida 

resistência, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade 

cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 6º da 
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Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 

MINORAÇÃO I -Para a fixação do quantum indenizatório por danos morais, 

deve o magistrado tomar todas as cautelas para que a indenização não 

seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não 

seja meramente simbólica. II -O valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais deve ser minorado para o 

patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respeitando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. III -Apelação parcialmente provida. Sem 

m a n i f e s t a ç ã o  m i n i s t e r i a l . ”  ( A P C  4 2 . 8 1 0 / 2 0 1 5  - 

0049318-13.2011.8.10.0001/MA; Segunda Câmara Cível, Relator Marcelo 

Carvalho Silva, Data da Decisão 22/09/2015, publicação 28/09/2015). 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO. DANOS MORAIS. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I -Para a 

fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve o magistrado 

tomar todas as cautelas para que a indenização não seja fonte de 

enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente 

simbólica. II -O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais encontra-se adequado às peculiaridades 

do caso, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III 

-A cobrança indevida não resultante de erro justificável é sancionada com 

a pena prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, qual seja, o 

ressarcimento em dobro ao consumidor da quantia paga em excesso, 

acrescida de correção monetária e juros legais. IV -Apelação desprovida. 

S e m  m a n i f e s t a ç ã o  m i n i s t e r i a l . . ”  ( A P C  1 8 . 0 2 4 / 2 0 1 5  - 

0055705-73.2013.8.10.0001/MA; Segunda Câmara Cível, Relator Marcelo 

Carvalho Silva, Data da Decisão 02/06/2015, publicação 15/06/2015). 

Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, NÃO 

ACOLHO a preliminar de mérito suscitada pela parte reclamada, bem como 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 

do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO EXTINTO o 

contrato de empréstimo n. 17694503.6. PROCEDA a parte ré o 

levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, através da 

expedição de competente alvará após o transito em julgado desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-18.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001800-18.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IGOR HENRIQUE GONCALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS, 

A parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito quanto a ausência de 

pretensão resistida, uma vez que não é essencial o ingresso de demanda 

administrativa para que então postule em juízo. REJEITO a preliminar de 

mérito quanto ao indeferimento da inicial, uma vez que o comprovante de 

débito é legitimo para a prova do mesmo. REJEITO a prejudicial de mérito 

quanto a prescrição, pois embora o entendimento para reparação civil seja 

com base no período trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que 

este prazo se inicia com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em 

tela é datado de 03/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante 

demonstra no extrato juntado aos autos. Vencida as preliminares, passo a 

análise do mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, tal como o contrato 

de financiamento devidamente assinado pela reclamante, na qual 

demonstra que a parte autora firmou contrato junto a reclamada. Cuidou 

também a ré em demonstrar que a parte autora deixou de quitar os 

acordos firmados no intuito de quitar o débito contraído, tornando dessa 

forma, parte devedora. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 
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que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por fim, não 

vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé, na qual enseje a 

condenação da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares e a prejudicial de 

mérito suscitadas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-38.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA MALHEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001928-38.2019.8.11.0028. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA 

MALHEIROS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por 

débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, 

razão pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, o contrato 

de cartão de crédito, firmado por meio de Call Center, com confirmação de 

dados pessoais e residências da autora, bem como existem faturas com a 

utilização do cartão em vários estabelecimento comerciais locais. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001393-12.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CONCEICAO MARIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes executada e 

exequente compuseram (Id. Num. 27863081) após sentença prolatada (Id. 

Num. 26357019), acordando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para 

finalizar a demanda, a ser pago em trinta dias após o acordo entabulado, 

bem como a exclusão do nome da parte autora. 3. Desta feita, entendo 

que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 27863081, nos termos 

do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Não há necessidade de expedição de alvará, pois o depósito 

da quantia foi feito diretamente na conta do patrono da parte exequente. 6. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000412-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIA MARIA RODRIGUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, Sustenta a 

requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de 

não possuir débito junto a requerida, pois cancelou o contrato n. 

0279936047, que mantinha junto a empresa, sem deixar débitos 

posteriores. Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 
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que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, uma vez que o 

documento (extrato) acostado aos autos é suficiente para a prova do 

débito. Vencida a preliminar, passo a análise do débito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9. 9661-0784, em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas que demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência 

do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de 

quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou 

êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de 

forma regular, bem como o apontamento negativo é devido a débito não 

quitado. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro a má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012712-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUDIVAM SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012712-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA, 

JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS OLIVEIRA, LUDIVAM SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte exequente afirma que há saldo remanescente 

no pagamento realizado pela executada ID. Num. 25021858, bem como 

apresenta petição requerendo o pagamento do valor restante. 3. Contudo, 

não há se falar em saldo remanescente, consoante demonstrou a parte 

executada em petição de Id. Num. 25744985, pois o termo inicial utilizado 

pela parte exequente não se adequava ao disposto sem sentença. 4. 

Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, 

a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for 

satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total 

da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 5. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 

25021858, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 6. Expeça-se alvará em favor da parte exequente. 7. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

9. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000456-29.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000456-29.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 35.589,39 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, Endereço: 

AC BROOKLIN PAULISTA, RUA BARÃO DO TRIUNFO 242, BROOKLIN 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04602-970 POLO PASSIVO: Nome: 

AMARAL PEDRO DA SILVA, Endereço: AGRIVILA SIMIONE, CENTRO, 

ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 FINALIDADE: Intimo a parte autora 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato deprecado. PORTO DOS GAÚCHOS, 30 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000494-41.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PARTE 

AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE BENITES OAB - 065.890.741-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

daniel dias da silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 60 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.JUIZ DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

PROCESSO n. 1000494-41.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Difamação, Ameaça]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

(LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: rua rio de 

janeiro, 1355, Delegacia de Porto dos Gaúchos, centro, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Nome: DENISE BENITES, Endereço: rua 

boa esperança, 26, beira rio, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: DANIEL DIAS DA SILVA, Endereço: RUA 

ESPERANÇA(CASA ROSA), 27, BEIRA RIO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - 

CEP: 78560-000 INTIMANDO: DANIEL DIAS DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente 

em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos 

autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

demanda para, com fulcro no art. 22 da Lei n. 11.340/06, APLICAR as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS com validade de 06 (seis) meses:I - 

PROÍBO o agressor a ser aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, “a” da Lei n. 

11.340/06);II - PROÍBO o agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares ou testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

“b” da Lei n. 11.340/06); III - PROÍBO o requerido de frequentar a 

residência da vítima e a residência da genitora da vítima, a fim de 

preservar a integridade física desta (art. 22, III, “c” da Lei n. 11.340/06); IV 

– DETERMINO o afastamento do requerido do lar, domicílio ou local de 

convivência.As presentes medidas tem VALIDADE de 06 (seis) meses e, 

uma vez decorrido tal período, a parte requerente fica desde já INTIMADA 

para, em caso de necessidade da manutenção, COMPARECER EM JUÍZO e 

assim requerer, sob pena de AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO com a 

expiração do sobredito prazo de validade.DEVERÁ o Sr. Meirinho ler à 

vítima e cientificá-la do prazo de validade das medidas, bem como, da 

necessidade de comparecer em juízo após o decurso do prazo de 06 

( s e i s )  m e s e s ,  n a  h i p ó t e s e  d e  s e r  n e c e s s á r i a  a 

manutenção.CIENTIFIQUE-SE o(a) douto(a) representante do Ministério 

Público, para fins do que preconiza o art. 18, III, da Lei n. 

11.340/06.REQUISITE-SE o auxílio de força policial para efetivo 

cumprimento da decisão (art. 22, §3º, da Lei n. 11.340/06).Com o 

cumprimento das determinações alhures, atinentes a intimação das partes, 

desde já, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, em razão da 

procedência dos pedidos formulados.Cumpra-se. Às providências.PORTO 

DOS GAÚCHOS, 19 de dezembro de 2019.Rafael Depra Panichella Juiz(a) 

de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA 

ANDRADE GUIMARAES, digitei. PORTO DOS GAÚCHOS, 30 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-85.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000062-85.2020.8.11.0019 Assunto: [Alimentos, 

Perda ou Modificação de Guarda] Autor: JULIO CESAR TADEI SOARES 

Requerido: ANA PAULA OLIVATO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C 

ALIMENTOS C/C VISITAS, proposta por MIGUEL OLIVATO SOARES, 

representado pelo seu genitor Julio Cesar Tadei Soares, em desfavor de 

ANA PAULA OLIVATO, ambos devidamente qualificados. Compulsando 

atentamente os autos, verifico que os polos da ação estão incorretos, eis 

que a presente demanda busca a modificação da guarda do menor Miguel 

Olivato Soares, sendo que a guarda de fato da criança, no momento, é 

exercida pela genitora, ora requerida, razão pela qual o menor não é parte 

requerente na presente ação. Além disso, os fatos expostos na exordial 

evidenciam que o autor sabe qual é o paradeiro da requerida, pois ele 

demonstra na narrativa dos fatos que ainda possui contato com o seu 

filho, o qual reside com a genitora. Desse modo, é necessária a emenda a 

inicial para que o autor apresente o atual endereço da requerida, até 

mesmo porque é indispensável para a definição da competência. Desta 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que emende à inicial, 

regularizando os polos da demanda e apresentando o endereço da parte 

requerida, ou caso não tenha esta informação requeira diligências para 

tanto, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no que dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 321, sob pena do indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 20 de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40831 Nr: 625-67.2018.811.0019

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luceni Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação do requerente na pessoa do advogado acerca da 

sentença de ref. 95.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40084 Nr: 248-96.2018.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJLdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Juara-MT - OAB:, Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DE GOIS CONRADI - 

OAB:22077/O

 Intimo a advogada nomeada ao requerido, para manifestação, nos termos 

da decisão de ref. 80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38240 Nr: 2649-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Certifico a Intimação do denunciado, através do seu advogado, para 

apresentar memoriais finais, nos termos da decisão ref. 105, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79 Nr: 10-44.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Ickert - ME, Antonio Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Gustavo 

R. Goes Nicoladelli - OAB:56.918-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro - OAB:MT 2621

 INTIMAR a parte exequente para tomar ciência e providências da certidão 

da Central de Arrecadação e Arquivamento (29/1/2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1624 Nr: 184-19.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte exequente para tomar ciência e providências da certidão 

da Central de Arrecadação e Arquivamento (29/1/2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28070 Nr: 299-78.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação das partes, atraves dos advogados, para manifestar 

acerca da proposta de honoraraios apresentada na ref. 81, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000381-87.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU SPIERING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000381-87.2019.8.11.0019 Assunto: [Diligências] 

Autor: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. Requerido: ROMEU 

SPIERING Vistos. Não havendo óbice, DEFIRO o pedido retro formulado 

pela parte requerente, entretanto, considerando que transcorreu e muito o 

prazo solicitado, DETERMINO que INTIME-SE o exequente para que 

promovendo as diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ás providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 30 de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000409-55.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE IVANI RONNAU GROBE OAB - 780.749.671-15 

(REPRESENTANTE)

ALDAIR GROBE OAB - 535.801.761-53 (REPRESENTANTE)

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI IRES RONNAU (DE CUJUS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000409-55.2019.8.11.0019 Assunto: [Inventário e 

Partilha] Autor: K. E. R. B. Requerido: ARACI IRES RONNAU DECISÃO 

Vistos. Cuida-se de Ação de Abertura de Inventário e Partilha proposta 

por Karen Eduarda Ronnau Bronner, menor, através de seus 

representantes legais Aldair Grobe e Arlete Ivani Ronnau Grobe, em 

virtude do falecimento da sua genitora, ARACI IRES RONNAU, todos 

devidamente qualificados nos autos Verifico que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, assim como do artigo 616, todos do 

Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, RECEBO a petição inicial. No mais, NOMEIO 

INVENTARIANTE a inventariada ARLETE IVANI RONNAU GROBE e, desde 

já, intimo-a da sua nomeação, devendo, no prazo de cinco (05) dias, 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua função. 

Após, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, conforme 

dispõe o art. 620 do CPC. Com as primeiras declarações prestadas pela 

inventariante, tendo este indicado todos os herdeiros, façam-se as 

citações dos herdeiros a serem indicados pelo inventariante, os quais 

ainda não estejam representados nos autos, para que tomem ciência da 

presente abertura de inventário, para que se manifestem no prazo legal. 

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. 

Intime-se o Ministério Público acerca do processamento do Inventário, a fim 

de que este intervenha na condição de custos legis. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000338-53.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SAULA FERNANDA AMORIM MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGLAN FERNANDO GRUN RABUSKE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000338-53.2019.8.11.0019 Assunto: [Guarda, 

Fixação, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Dissolução] Autor: SAULA 

FERNANDA AMORIM MENDONCA Requerido: MAGLAN FERNANDO GRUN 

RABUSKE Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

SAULA FERNANDA AMORIM MENDONÇA em face de MAGLAN 

FERNANDO GRUN RABUSKE, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Na petição de id 28061497 a parte autora informa o desinteresse no 

prosseguimento do feito, uma vez que as partes se reconciliaram. Os 

autos vieram-me conclusos para decisão. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, a partir de uma análise sumária dos 

autos, nota-se que a reconciliação entre as partes põe fim à lide 

subjacente ao processo, tornando-se imperiosa a sua extinção, haja vista 

ser dispensada a intervenção judicial no caso ora em apreço. A Justiça 

não pode impedir a reconciliação de um casal que se arrependeu do 

divórcio. Não se pode olvidar que a atividade jurisdicional cumpre seu 

papel ao dirimir os conflitos trazidos pelos cidadãos que batem às portas 

do Judiciário, contudo neste caso, não há mais conflito a ser dirimido. A 

contrário, caso se consolide a situação contida nos autos - dissolução do 

casamento que não mais encontra substrato no mundo dos fatos -, o 

Judiciário estará, em verdade, potencializando o surgimento de novos 

conflitos. A manutenção do casamento, quando os cônjuges confirmam ter 

retornado ao convívio marital, encontra amparo no espírito da Constituição 

Federal, que, em seu artigo 226, dispõe que a família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. Por fim, insta citar o Art. 1.577 do Código 

Civil que diz “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como 

esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a 

sociedade conjugal, por ato regular em juízo. Parágrafo único. A 

reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros, adquirido antes e 

durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens”. Isso posto, 

forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, HOMOLOGO a 

desistência do processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o Processo 

sem Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas face os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Procedidas às anotações e baixas necessárias, 

arquivem-se estes autos. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto dos Gaúchos-MT, 30 de 

janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-60.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CASTRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-60.2020.8.11.0019 POLO ATIVO:LIDIA CASTRO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIGOR DA SILVA DANTAS, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29630 Nr: 813-31.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Crotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Certifico que, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado do denunciado, para manifestar acerca da devolução da carta 

precatória, Ref: 103.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-97.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Ole Bonssucesso Consignados S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000445-97.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JOSE ALVES DAS CHAGAS 

REQUERIDO: BANCO OLE BONSSUCESSO CONSIGNADOS S/A Vistos. 

Cuida-se de Ação de anulação de ato jurídico c/c. ressarcimento de danos 

e dano moral, que JOSÉ ALVES DAS CHAGAS move em desfavor ao 

BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pretendendo o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

suficientes à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que foi surpreendido com descontos ilícitos em sua 

aposentadoria ao verificar o extrato de seu benefício fornecido pelo INSS, 

sendo constatado que foi realizado um empréstimo no banco requerido, no 

valor de R$ 563,96 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis 

centavos), referente ao contrato de nº 120274888-955. Verbera que 

apesar de já ter financiado alguns empréstimos, inclusive com a empresa 

requerida, não solicitou o supracitado empréstimo em questão à instituição 

financeira requerida, portanto, o desconto que vem sendo efetuado há 

vários meses foi realizado de forma fraudulenta em sua aposentadoria. 

Pugna pela antecipação da tutela, para que seja determinada ao requerido 

que se abstenha de efetuar descontos no valor de R$ 17,10 (dezessete 

reais e dez centavos), em seu benefício previdenciário, sob o pretexto de 

pagamento de parcela referente a empréstimo consignado em discussão, 

até julgamento final deste processo. Relatei o necessário. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320, do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e sua emenda. Insta consignar 

que a tutela de urgência cautelar deve corresponder à garantia do 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir e garantir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o requerente 

demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada 

com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Pois bem. A despeito dos substanciosos argumentos trazidos pela 

requerente em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise 
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de suas razões e da documentação acostada ao pedido, com a 

plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de 

concessão da medida pleiteada “initio litis”. Isso porque, o próprio autor 

acostou aos autos o contrato de empréstimo consignado n.º 

00120274888, firmado junto ao banco requerido, no valor de R$ 563,96 

(quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), com a 

suposta assinatura do reclamante, bem como os seus dados pessoais e 

bancários. Além disso, o autor também juntou o comprovante da 

transferência do valor do empréstimo em sua conta . Assim, ao cotejar as 

alegações tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, 

entendo ausente, por ora, os requisitos necessários para o deferimento 

da tutela de urgência pleiteada. Desse modo, o pedido fundamentado em 

fatos ainda não suficientemente demonstrados pela documentação que o 

instrui, impõe-se investigação exauriente para melhor aclará-los, quando 

então, à frente de elementos de prova mais amplos, possa o julgador 

dirimir com segurança a controvérsia instaurada, no momento próprio. “Ex 

positis”, com fundamento nos artigos 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, podendo ser reanalisado após a apresentação dos 

documentos comprobatórios. Cite-se a parte Reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela 

parte reclamante, bem como a ausência da parte reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 29 de janeiro de 

2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-11.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000022-11.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: ROBSON DUPIM DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Embora tenha 

novamente a parte exequente pugnado pelo sequestro de valores da 

Fazenda Pública Estadual suficientes à satisfação do débito exequendo, 

em virtude do descumprimento do pagamento voluntário, conforme já 

fundamentado na decisão de id 20247306 o prazo da Fazenda Pública 

Estadual para o pagamento voluntário inicia-se somente após a expedição 

da Requisição de Pequeno Valor - RPV, e consequente intimação da parte 

executada para o pagamento, nos termos do Provimento n.º 11/2017, que 

regulamenta o processamento e pagamento de RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que não ocorreu no presente 

execução. Portando, pelo exposto acima, INDEFIRO o pedido retro 

formulado pelo exequente. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado na 

decisão e id 13427338, expedindo-se o competente RPV. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 29 de janeiro de 

2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-86.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000049-86.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos /MT, 29 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000092-23.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000092-23.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 
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valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 29 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000180-32.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE EIDT BERTOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VALDECIR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA OAB - GO27648 (ADVOGADO(A))

TIAGO JOSE ZANZARINI OAB - GO44710 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000180-32.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: CLAUDIANE EIDT BERTOL 

EXECUTADO: MANOEL VALDECIR Vistos. Considerando a manifestação 

da parte exequente de id 25400625, acerca da não aceitação do pedido 

de parcelamento da dívida pelo executado, DETERMINO a intimação da 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra-se a 

decisão de id 23105726, bem como proceda a baixa do protesto em nome 

da exequente, das dívidas já quitadas junto a Fazenda Pública Estadual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 29 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001650-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001650-41.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Redesigno a audiência anteriormente 

marcada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 17h15min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001381-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001381-02.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Redesigno a audiência anteriormente 

marcada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14h15min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000547-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CORACY ALVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Redesigno a audiência anteriormente marcada 

para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 15h15min(horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001114-30.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Redesigno a audiência anteriormente marcada 

para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 15h45min(horário oficial do Estado 

de Mato Grosso). Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000133-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Manoel Sebastião (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000133-64.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: GUERINO GOMES REQUERIDO: JOSÉ MANOEL SEBASTIÃO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Trata-se de Carta Precatória oriunda da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Jaciara/MT, com a finalidade de oitiva do requerente Guerino 

Gomes. Assim sendo, designo audiência para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para 

cumprimento da missiva. Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON MOTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001107-72.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NAILTON MOTA DE AZEVEDO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Redesigno a audiência anteriormente 

marcada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14h45min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002135-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002135-41.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: TATIELY SOUZA DA SILVA REQUERIDO: CARLOS BONFIM 

DE ALMEIDA ARAÚJO Tendo em vista a contestação juntada ao feito (fls. 

45/51), intime-se a parte autora para apresentar impugnação, bem como 

tomar ciência da decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento n. 

1018840-97.2019.8.11.0000, juntada às fls. 41/42. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001546-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. D. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. D. 1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECADO)

J. D. C. D. T. (DEPRECANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001546-05.2019.8.11.0009. 

REQUERENTE: JOSE DANTAS DOS SANTOS REQUERIDO: OTACÍLIO 

ANTONIO DA SILVA NETO Redesigno a audiência anteriormente marcada 

para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 14h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000145-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLANIA LOPES DE HOLANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte interessada, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, para cumprimento da carta precatória supra, sendo cobrado o 

valor de R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001490-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. F. A. M. (REQUERENTE)

G. J. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, cobrando da parte interessada 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 60250 Nr: 3439-34.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, Sandro 

Antônio Scodro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Peres de Sousa, vulgo "Pedro Moura ou 

Pedrão", Antônio Geraldo de Oliveira, Adilson Félix de Souza, Antônio 

Garcia Pereira, Renato Quirino de Castro, Zesmar Ferreira de Souza, 

Rubens José Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo José Macena Tonani - 

OAB:204301, Luciano José Pereira - OAB:26446/GO, Luis Felipe C. 

de Figueiredo Neto - OAB:GO 26.189, Vinicius de Melo Ribeiro - 

OAB:14.977 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elarmin Miranda - 

OAB:1895/O, Guilherme Andrade da Rosa Lopes - OAB:GO 32.245, 

ROGÉRIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - OAB:35869, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655 - MT

 Vistos.

Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, em razão da remoção do magistrado contemporâneo para outro 

juízo, motivo pelo qual suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada (ref. 176).

Outrossim, intimem-se as partes para, querendo, apresentar, em caso de 

eventual composição efetuada, proposta de acordo nos autos, para 

ulterior análise e homologação judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 40792 Nr: 514-70.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mendes Fernandes, Joelita Martins Vieira 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e 

cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emitida 
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pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 40794 Nr: 516-40.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cícero Gomes Ferreira, Anameres Glória de 

Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e 

cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001753-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001753-48.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DILMACY SILVA CRUZ REQUERIDO: GLEICIANE SILVA 

CRUZ Considerando o teor da certidão do oficial de justiça, informando 

que a interditanda na data marcada anteriormente estava internada na 

cidade de Palmas/TO, redesigno a audiência para o dia 04 de fevereiro de 

2020, às 13h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001748-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001748-26.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em 

face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Devidamente citada, a 

autarquia previdenciária apresentou contestação de mérito, oportunidade 

em que juntou o extrato previdenciário (fls. 21/27). Impugnação à fl. 29. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05 de fevereiro de 2020, às 16h45min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol 

de testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001859-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001859-10.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): EDIMILSON PEREIRA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Devidamente citada, a 

autarquia previdenciária apresentou contestação de mérito, oportunidade 

em que juntou o extrato previdenciário (fls. 22/26). Impugnação à fl. 28. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de fevereiro de 2020, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-33.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000148-33.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO PEREIRA DE ARAUJO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos 

trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de 

prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, 

o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que 

demanda necessariamente a produção de prova pericial. Considerando o 

exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de 
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tutela de urgência, na medida em que será melhor analisado no momento 

da prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-33.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DALFA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002045-33.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DALFA PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Defiro o pedido retro. Assim sendo, determino a 

suspensão do feito por 30 (trinta dias). Transcorrido o prazo supra, 

independentemente de nova conclusão, intime-se a parte autora para se 

manifestar nos autos. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000143-11.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENA PAIXAO FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000143-11.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: SIRLENA PAIXAO FAUSTINO DOS SANTOS Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOITINHA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000147-82.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAQUIM MOITINHA SOBRINHO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL JOAQUIM MOITINHA SOBRINHO ajuizou a presente 

ação na qual pleiteia o benefício previdenciário para concessão de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Argumenta a parte autora que é segurada especial da Previdência 

Social e preenche os requisitos legais para obtenção do mencionado 

benefício. Juntou os documentos de fls. 11/40. Regularmente citada, a 

autarquia ré apresentou contestação (fls. 46/52). Impugnação às fls. 

55/58. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 

duas testemunhas (fls. 62/63). A parte autora ofertou alegações finais 

remissivas. Convertido o julgamento em diligência-fl. 64, foram 

apresentados os documentos legíveis faltantes às fls. 66/70. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Entendendo presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não 

havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem 

analisadas, passo ao julgamento de mérito. Da análise detida e cautelosa 

dos autos, verifica-se que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, concessão de aposentadoria por 

idade de trabalhador rural está condicionada à presença dos seguintes 

requisitos: a) Contar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 

(sessenta), se homem; b) Comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). Saliente-se que o tempo de serviço, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando 

baseado em início de prova material/documental (§ 3º, art. 55, Lei 8.213/91 

e Súmula 149/STJ). Com efeito, no caso em tela, a parte autora nasceu em 

17.04.1961 e completou em 2016 a idade de 55 anos, adimplindo a 

carência, prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91, de 180 meses. No 

tocante à prova do labor rural, verifica-se a presença de início razoável de 

prova escrita, contemporânea ao período de carência, mediante a 

apresentação em juízo dos seguintes documentos: a) Certidão emitida pelo 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária acerca de 

ocupação de lote rural no Projeto de Assentamento Santo Antônio do 

Fontoura III, localizado no município de Confresa/MT em nome do autor – fl. 

14; b) Nota fiscal de aquisição de sementes da empresa Sementes Plante 

Ltda., emitida no ano de 2007 em nome do autor – fl. 21/22; c) Nota fiscal 

de aquisição de produtos agropecuários em nome do requerente, emitida 

no ano de 2011 em nome do autor – fl. 33; d) Notas fiscais de aquisição de 

vacinas para bovinos em nome do requerente, emitidas no ano de 2014 a 

2018 – fls. 34/39; Corroborando, os testemunhos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento foram uníssonos e harmônicos no 

sentido de que a parte autora desempenhou labor rural, por período 

superior ao da carência exigida e em regime de economia familiar: A 

testemunha Adilino Ribeiro Soares declarou, em juízo, “que conhece a 

parte requerente desde 2001; que parte requente sempre foi trabalhador 

rural; que o requerente tem uma propriedade rural no assentamento PA 

Santo Antônio II, município de Confresa, de aproximadamente 76 hectares; 

que o requerente planta milho, alface e tomate; que cria galinha, porco e 

gado (40 cabeças) para própria subsistência dele e da família; que não 

contratam empregados e não tem ajuda de terceiros; que não tem 

maquinários, sendo o serviço executado de forma manual ou braçal; que o 

requerente tem uma motocicleta; que o requerente nunca trabalhou ou 

morou na cidade; que atualmente o requerente reside na referida 

propriedade rural”. A testemunha Valdevande da Silva Cavalcante disse, 

em juízo, “que conhece a parte requerente desde 2004; que parte 

requente sempre foi trabalhador rural; que o requerente tem uma 

propriedade rural no assentamento PA Santo Antônio II, município de 

Confresa, de aproximadamente 17 alqueires; que o requerente planta 

hortaliças; que cria galinha, porco e gado (30 a 40 cabeças) para própria 

subsistência dele e da família; que não contratam empregados e não tem 

ajuda de terceiros; que não tem maquinários, sendo o serviço executado 

de forma manual ou braçal; que o requerente tem uma motocicleta; que o 

requerente nunca trabalhou ou morou na cidade; que atualmente o 

requerente reside na referida propriedade rural”. Assim sendo, estando 

demonstrado o efetivo trabalho rural pela prova documental corroborada 

pela prova testemunhal apresentada, deve ser reconhecido o direito à 

obtenção do benefício de aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de 

condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de 

um salário mínimo, em favor da parte autora, com termo inicial em 

04.01.2018 (fls. 31/32), data do requerimento administrativo – DER. Quanto 

à atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), e do STJ, 

sedimentado no REsp 1.495.146-MG, julgado em 22.02.2018, incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cardenetas de poupança 

(artigo 1º -F da Lei nº 9. 494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 
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desde quando devidas, de acordo com o INPC. Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação. Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão. Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000419-76.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ADRIANA SANTOS DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando que a turma recursal manteve a 

sentença improcedente, cujo acordão transitou em julgado, conforme 

certidão retro, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DINA FURTADO DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000258-66.2019.8.11.0059. REQUERENTE: DINA FURTADO DE 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2019, às 16h30min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, as requeridas têm o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MUTIANGLA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIRA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAHARA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO OAB - GO47265 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001628-80.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MUTIANGLA PEREIRA LUZ 

REQUERIDO: VALDEIRA LIMA DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de janeiro de 2020, às 13h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-13.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000117-13.2020.8.11.0059. REQUERENTE: TIAGO GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 14h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-42.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDE GOMELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FIRMINO COSTA OAB - RJ178867 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000096-42.2017.8.11.0059. REQUERENTE: SUEDE GOMELLA DE SOUZA 

REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., 

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA Vistos. Recebo o cumprimento de sentença e determino a intimação 

do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 
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enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios 

Intimem-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DINA FURTADO DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000258-66.2019.8.11.0059. REQUERENTE: DINA FURTADO DE 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Tendo em vista a tempestividade 

certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões 

recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-04.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ADRIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8020006-04.2015.8.11.0059. REQUERENTE: MARGARIDA ADRIANA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Tendo em vista a 

tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo os recursos apresentados 

nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte autora para 

contrarrazoar o recurso interposto pelo banco réu. Na sequência, 

intime-se o requerido para contrarrazoar o apelo da requerente. Decorrido 

o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal competente para 

julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000038-34.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CLEUDIO MORAIS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos. CLEUDIO MORAIS RODRIGUES, ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer, indenização por 

danos morais e pedido de tutela provisória em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora, que ao tentar realizar uma transação comercial foi impedida em 

virtude de inscrição de seu nome no SPC por parte da requerida. Contudo, 

assevera que desconhece tal dívida, pois, não é signatário do contrato 

que deu origem ao débito em questão. Assim, requer, liminarmente, a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que a parte autora traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, no 

sentido de que o banco requerido vem cobrando do autor valores 

supostamente indevidos, tendo em vista que não foi celebrado, a priori, 

negócio entre as partes. O perigo de dano é evidente, pela possibilidade 

de cobrança, em tese, indevida, o que gerará prejuízos econômicos ao 

requerente. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, no prazo 

de 10 (dez) dias. Ao mesmo tempo, determino, ainda, a intimação do banco 

réu para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior 

deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim,, 

designo audiência de conciliação para o dia 30.03.2020, às 14h30 (horário 

oficial de Mato Grosso). Cite-se a empresa requerida, via correio, e 

intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-46.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA HONORATO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M de Oliveira e Gomes de Freitas LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000076-46.2020.8.11.0059. REQUERENTE: JOSELIA HONORATO 

PEREIRA REQUERIDO: R. M DE OLIVEIRA E GOMES DE FREITAS LTDA 

Vistos. JOSÉLIA HONORATO PEREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer 

cumulada com declaração de inexigibilidade de título de crédito, 

indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, em face de 

R.M. DE OLIVEIRA E GOMES FREITAS LTDA, já qualificados nos autos. 

Aduziu a autora que na data de 30.12.2019 a requerida compareceu à sua 

residência, ocasião que adquiriu um anel e um pingente de ouro, pela 

importância de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), e como 

garantia para pagamento da dívida, assinou uma nota promissória no 

referido valor, haja vista que a demandada ainda iria emitir os boletos (o 

pactuado foi que o pagamento seria feito em 10 parcelas) e, com a 

entrega destes, a requerida devolveria a nota promissória. Em que pese o 

previamente acordado pelas partes, no dia 04.01.2020, a requerida 

desistiu da compra do pingente, data em que a requerida foi informada, 

mas se recusou a aceitar tal desistência, sob argumento de que os 
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boletos já haviam sido confeccionados. Alegou, ainda, que após ter sido 

“extremamente ofendida, humilhada e submetida a tratamento vexatório”, 

no dia 06.01.2020, dentro do prazo de reflexão (art.46, do CDC), resolveu 

devolver toda a mercadoria à requerida. Ocorre que a demandada se 

negou, em tese, a cancelar toda a compra, sob o pretexto de que não 

havia defeitos na mercadoria, portanto, a autora seria obrigada a 

permanecer com elas. Desse modo, emitiu e entregou os boletos atinentes 

ao anel, mesmo diante da afirmação da requerente de que não iria ficar 

com os objetos. Assim, entendendo presentes os requisitos, requereu a 

concessão de medida liminar para que seja declarada suspensa a 

exigibilidade dos boletos emitidos e da nota promissória entregue à 

requerida, bem como que ela se abstenha de inscrever o nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do contrato (mesmo que 

verbal), discutidos nestes autos. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que a autora traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, uma vez que, dos documentos 

colacionados (conversas/áudios do aplicativo WhatsApp), extrai-se que a 

venda ocorreu fora do estabelecimento da requerida e que a autora 

solicitou o cancelamento dentro dos 07 (sete) dias previstos no art. 49, do 

CDC. O perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, 

em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de 

realizar transações comerciais, dentre outros. Ante o exposto, sem mais 

delongas e com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, consequentemente, suspendo a exigibilidade dos 

boletos emitidos pela requerida, bem como da nota promissória que está 

em sua posse, assinado pela autora. Ao mesmo tempo, determino, ainda, a 

intimação da Ré para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou 

ulterior deliberação deste Juízo, de enviar o nome do Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 18.03.2020, às 14h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a empresa requerida, 

via correio, e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-13.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000117-13.2020.8.11.0059. REQUERENTE: TIAGO GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020, às 14h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002116-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002116-35.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002524-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002524-26.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o INSS já apresentou os quesitos para 

realização da perícia médica, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para apresentar os 

seus quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002335-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002335-48.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da advogada da parte autora, Dra. Jessyca Vilela Guimarães, 

para comparecer na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, a fim de retirar 

a sua certidão de URH, devidamente assinada e selada, no prazo legal. 

Porto Alegre do Norte, 30 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ SGUARIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000016-73.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 
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VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das taxas e 

custas devidas para distribuição da carta precatória junto ao Juízo 

deprecado, juntando nos autos o comprovante de pagamento ou para que 

compareça na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta 

Precatória expedida nos autos, providenciando a distribuição da mesma no 

Juízo deprecado. Porto Alegre do Norte, 30 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001267-63.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZADYA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZA MARIA TAVARES PIMENTEL OAB - MT26366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEVALDO APARECIDO GONCALVES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001267-63.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ZADYA DA SILVA ALVES REQUERIDO: ANEVALDO 

APARECIDO GONCALVES COSTA Considerando ter decorrido o prazo de 

suspensão em razão do parto da patrona da parte autora, determino, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, a intimação da parte autora, por 

intermédio da advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de que sejam qualificados e indicados todos os herdeiros do 

de cujus e a meeira no polo passivo, sob pena de extinção. Decorrido o 

lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 30 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002333-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANCLLEI CARVALHO FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002333-78.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para Providenciar o pagamento da diligência do 

(a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação expedido nos autos, devendo as guias 

serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link 

: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na cidade de Porto Alegre do 

Norte-MT., no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001085-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CID EDUARDO FERRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEdro José de Santana (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001085-77.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar o pagamento da diligência do 

(a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do 

mandado de reintegração nos autos, devendo as guias serem emitidas 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço objeto da lide, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de janeiro de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002569-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. Q. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002569-30.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o recolhimento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de 

possibilitar a expedição e cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão e Citação nos autos, devendo as guias serem emitidas junto ao 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na cidade de Confresa - MT. Porto 

Alegre do Norte, 30 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDIER DIAS PADILHA (EXECUTADO)

JOSE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002278-30.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento 

do mandado de citação nos autos, devendo as guias serem emitidas junto 

ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para cumprimento na zona do endereço indicado na inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 30 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 124600 Nr: 227-29.2020.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Evaristo Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, DEURIVAL DA SILVA 

AGUIAR, Tiago Aparecido de Melo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de embargos de terceiro opostos por EVARISTO ANTÔNIO DE 

ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, DEURIVAL DA SILVA 

AGUIAR, TIAGO APARECIDO DE MELO CAMPOS, todos qualificados nos 

autos.

A parte embargante requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando que o embargante Evaristo Antônio de Almeida é 

empresário, postulando no presente feito pelo desbloqueio de veículo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 768 de 877



automotor de valor significante por ele adquirido, em 2017 , indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o recolhimento das custas devidas.

Esclareça-se, contudo, que pode a parte embargante, em igual prazo, 

comprovar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária por meio 

da juntada de (o):

a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do embargante;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do embargante;

d) certidão do órgão competente que demonstre a existência ou não de 

gado em nome do embargante.

Frise-se, ainda, que acaso a parte embargante não tenha interesse em 

promover a juntada dos documentos acima listados, desde já, resta 

deferido o pedido de parcelamento das custas judiciais, devendo o 

comprovante de pagamento ser acostado aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000149-18.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE BEZERRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CARDOSO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAÍNA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1000149-18.2020.8.11.0059 Valor da causa: R$ 800,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: NAZARE 

BEZERRA DE CASTRO Endereço: Esq com av 29 de julho, sn, Av. Getulio 

Vargas, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IZABEL CARDOSO DE CASTRO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

O requerente alega que casou-se com a requerida em 30/03/1984, na 

cidade de Araguaiana-MT, vindo a separar-se em meados dos anos 80, e 

nunca mais foi visto pelo requerente ou por seus familiares. Informa que 

tiveram 3 filhos, todos maiores, os quais ficaram com o requerente. 

Requer a decretação do divórcio. DECISÃO: Processo: 

1000149-18.2020.8.11.0059. REQUERENTE: NAZARE BEZERRA DE 

CASTRO REQUERIDO: IZABEL CARDOSO DE CASTRO Ponderando a 

alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação. Tendo em vista o 

endereço incerto da requerida, defiro o pedido de citação por edital nos 

termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do CPC. 

Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso 

III, CPC). Transcorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se e nomeio como 

curador especial o Dr. Matheus Roos OAB/MT n. 19.739/O, o qual deverá 

ser intimado para apresentação de contestação no prazo legal. Após, 

retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 30 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ALEXSANDRO CARVALHO, digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 30 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000173-80.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVANIR ARRUDA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Considerando a suspensão da audiência outrora 

agendada, redesigno a solenidade para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 

14h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 05 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000087-12.2019.8.11.0059. 
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AUTOR(A): ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Considerando a suspensão da audiência 

outrora agendada, redesigno a solenidade para o dia 07 de fevereiro de 

2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o 

prazo de 05 dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001536-05.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE CARNEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001536-05.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSDETE CARNEIRO DA COSTA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DEUSDETE CARNEIRO DA 

COSTA, por meio de advogado constituído, ajuizou ação anulatória c/c 

pedido de tutela de urgência em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN, ambos devidamente qualificados nos autos. Juntou 

os documentos de fls. 12/28. Determinada a emenda da inicial para 

comprovar a real impossibilidade de a parte autora arcar com as custas 

processuais, juntou a petição de ID 25269613, pugnando pelo benefício da 

assistência judiciária gratuita, onde anexou declarações de imposto de 

renda. Os autos retornaram conclusos. É o relato. Decido. Compulsando 

os autos, verifica-se que o autor se qualificou como empresário, ademais, 

é proprietário de uma caminhonete Toyota Hilux no valor de R$75.000,00 

(setenta e cinco mil reais), conforme se depreende do documento do 

veículo e contrato de compra e venda acostados aos autos, razão pela 

qual, vislumbro que não se enquadra como beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, ressaltando que a declaração de hipossuficiência, por si 

só, tem presunção relativa do estado de miserabilidade. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – 

PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO POR 

AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – STJ E TJMT 

–PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, 

em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo 

requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a 

parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. (...)” 

(AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016). 

Assim, em que pese as declarações de imposto de renda acostadas ao 

feito, verifico elementos que demonstram a inexistência de 

hipossuficiência do autor, de modo que o indeferimento da assistência 

judiciária gratuita é medida imperiosa. Ante o exposto, INDEFIRO a 

gratuidade requerida e determino a intimação da parte autora, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar as 

custas e despesas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição 

do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre 

do Norte-MT, 30 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63233 Nr: 669-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Kim Nunes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão contida na referência 09, por meio da qual se 

verifica que o acusado não possui condições de contratar advogado, 

nomeio a advogada Maria Lúcia Viana Sales – OAB/MT 5913/B, a qual 

deverá ser intimada, via telefone ou perante a Secretaria Judicial, para 

manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo ser 

intimada para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se integralmente a determinação contida na decisão proferida na 

referência 05.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74014 Nr: 5227-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Kennety Pereira Nunes vulgo "Saldanha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão contida à referência 09, por meio da qual se 

verifica que o acusado não possui condições de contratar advogado, 

nomeio o advogado Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, o qual 

deverá ser intimado, via telefone ou perante a Secretaria Judicial, para 

manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo ser 

intimado para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45242 Nr: 1065-16.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Neto Pereira da Silva, alcunha "Prego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Considerando que o réu manifestou o desejo de recorrer, impulsiono os 

autos intimando o defensor nomeado para apresentar o recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 437-90.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Pereira da Silva, Lucas Ledra Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, Sandro José Luz Costa - OAB:8954/MT

 Considerando que o réu manifestou o desejo de recorrer, impulsiono os 

autos intimando o defensor nomeado para apresentar o recurso de 

apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 74014 Nr: 5227-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Kennety Pereira Nunes vulgo "Saldanha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone o advogado Dr. Tiago 

Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, para intimá-lo acerca da nomeação 

para patrocinar a defesa dativa do réu, Jhon Kennety Pereira Nunes , na 

oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o encargo

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000100-54.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. G. D. O. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Bianchini, 

em Despacho proferido em Id. 28440886, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR a parte atora, através de seu Advogado constituído, 

para emendar a inicial a fim de colacionar aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-63.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MACHICAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000037-63.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 19.000,00 

ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Concessão, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NATALINO 

MACHICAL Endereço: Rua Pedro Neca, s/n, N/D, PORTO ESPERIDIÃO - MT 

- CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, para TOMAR CIÊNCIA DA 

SENTENÇA PROLATADA nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). PORTO 

ESPERIDIÃO, 30 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000033-26.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR 

FERREIRA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Valdemar Ferreira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Distribuído os autos no dia 

05/02/25019. 4. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 20602097. 5. No que concerne ao 

pedidos de penhora on-line, protestos no CPF do requerido, bem como a 

restrição judicial inerente na presente ação via Renajud, DETERMINO que 

sejam todos revogados, para deixem de surtir seus efeitos, em virtude do 

presente feito ter perdido seu objeto da demanda face ao acordo realizado 

entre as partes. 6. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. 7. Condeno a parte autora em pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. 8. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. 9. P. R. I. C. Porto Esridião/MT, 28 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000033-26.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR 

FERREIRA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Valdemar Ferreira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Distribuído os autos no dia 

05/02/25019. 4. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 20602097. 5. No que concerne ao 

pedidos de penhora on-line, protestos no CPF do requerido, bem como a 

restrição judicial inerente na presente ação via Renajud, DETERMINO que 

sejam todos revogados, para deixem de surtir seus efeitos, em virtude do 

presente feito ter perdido seu objeto da demanda face ao acordo realizado 

entre as partes. 6. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. 7. Condeno a parte autora em pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. 8. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. 9. P. R. I. C. Porto Esridião/MT, 28 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000033-26.2019.8.11.0098. 
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REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR 

FERREIRA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Valdemar Ferreira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Distribuído os autos no dia 

05/02/25019. 4. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 20602097. 5. No que concerne ao 

pedidos de penhora on-line, protestos no CPF do requerido, bem como a 

restrição judicial inerente na presente ação via Renajud, DETERMINO que 

sejam todos revogados, para deixem de surtir seus efeitos, em virtude do 

presente feito ter perdido seu objeto da demanda face ao acordo realizado 

entre as partes. 6. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. 7. Condeno a parte autora em pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. 8. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. 9. P. R. I. C. Porto Esridião/MT, 28 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000033-26.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR 

FERREIRA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Valdemar Ferreira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Distribuído os autos no dia 

05/02/25019. 4. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 20602097. 5. No que concerne ao 

pedidos de penhora on-line, protestos no CPF do requerido, bem como a 

restrição judicial inerente na presente ação via Renajud, DETERMINO que 

sejam todos revogados, para deixem de surtir seus efeitos, em virtude do 

presente feito ter perdido seu objeto da demanda face ao acordo realizado 

entre as partes. 6. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. 7. Condeno a parte autora em pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. 8. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. 9. P. R. I. C. Porto Esridião/MT, 28 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000033-26.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VALDEMAR 

FERREIRA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Valdemar Ferreira, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Distribuído os autos no dia 

05/02/25019. 4. Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado pela parte autora em ID. 20602097. 5. No que concerne ao 

pedidos de penhora on-line, protestos no CPF do requerido, bem como a 

restrição judicial inerente na presente ação via Renajud, DETERMINO que 

sejam todos revogados, para deixem de surtir seus efeitos, em virtude do 

presente feito ter perdido seu objeto da demanda face ao acordo realizado 

entre as partes. 6. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. 7. Condeno a parte autora em pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. 8. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. 9. P. R. I. C. Porto Esridião/MT, 28 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000135-82.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000135-82.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 19.814,40 ESPÉCIE: 

[Financiamento de Produto, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO POLO ATIVO: Nome: JOSE SEVERO DOS SANTOS Endereço: 

SITIO DOIS IRMÃOS, SN, ZONA RURAL, PEDRO NECA, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, COMO ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE: JOSE SEVERO DOS SANTOS, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

16/03/2020, às 16:30 horas, no(a) balcão da Secretaria da Vara Única, no 

edifício do Foro desta Comarca de Porto Esperidião, a fim de dar início dos 

trabalhos da perícia grafotécnica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1) Atente-se 

o Autor para as solicitações contidas na resposta da Perita Grafotécnica, 

em Id. 28650701, quais sejam, para que o autor traga todos os 

documentos oficiais de identificação que possuir (RG, CPF antigo, Título de 

Eleitor, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional e Classe - expedida por 

órgão de classe, Passaporte, etc). 2) As partes poderão indicar 

Assistentes Técnicos, conforme artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. . PORTO ESPERIDIÃO, 30 de 

janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000135-82.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000135-82.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 19.814,40 

ESPÉCIE: [Financiamento de Produto, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO POLO ATIVO: Nome: JOSE SEVERO DOS 

SANTOS Endereço: SITIO DOIS IRMÃOS, SN, ZONA RURAL, PEDRO NECA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - 

LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS 

DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, em razão da perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 16/03/2020, às 

16:30 horas, no(a) balcão da Secretaria da Vara Única, no edifício do Foro 

desta Comarca de Porto Esperidião, a fim de dar início dos trabalhos da 

perícia grafotécnica. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1) Atente-se o Autor para 

as solicitações contidas na resposta da Perita Grafotécnica, em Id. 

28650701, quais sejam, para que o autor traga todos os documentos 

oficiais de identificação que possuir (RG, CPF antigo, Título de Eleitor, 

Carteira de Trabalho, Carteira Profissional e Classe - expedida por órgão 

de classe, Passaporte, etc). 2) As partes poderão indicar Assistentes 

Técnicos, conforme artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo 

Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de janeiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 970-87.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 970-87.2018.811.0098Código: 637971. Vistos.2. Recebo a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra NILSON DOS REIS DE 

JESUS, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. 3. 

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.4. Consigne-se no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado, que deverá 

apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 

396-A, § 2º, CPP. Em caso negativo, deverá informá-lo que será defendido 

por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública 

nesta comarca. 5. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e 

se necessário requerer suas intimações.6. Apresentada a defesa, 

manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se 

houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.7. Após, conclusos para análise da 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de 

(...).8. Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada 

feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas 

são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.9. No mais, determino que a secretaria junte aos autos as 

certidões de antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.10. Defiro o 

item IV da cota ministerial de fls. 44/45, devendo ser cumprido conforme 

postulado.11. Cumpra-se expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 07 

de fevereiro de 2019.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 970-87.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº63797

Na toada da certidão de fl. 80, em que o acusado aduz não possuir 

condições financeiras para constituir advogado, inexistindo núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do art. 396-A, § 2º, do 

CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, o douto causídico Dr. José de 

Barros Neto, OAB/MT nº 8.841-B, devendo ser intimado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação (art. 396 e 396-A, 

‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Havendo preliminares, vista ao Ministério Público para se manifestar no 

que entender de direito pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 24 de junho de 2019.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 970-87.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos cód.

 Vistos em correição.

Haja vista a impossibilidade de análise em tempo hábil destes autos, haja 

vista que esta magistrada é titular da 1a Vara Cível da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, e que teve compromissos com a Corregedoria do E. 

TJMT, findo o período correcional, voltem os autos conclusos voltem os 

autos conclusos imediatamente.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 11 de outubro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 970-87.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 970-87.2018.811.0098 (Código: 63797)

Vistos.

INTIME-SE o causídico José de Barros Neto, nomeado para a defesa de 

Nilson dos Reis de Jesus à fl. 83, para apresentar resposta à acusação 

no prazo de 10 (dez) dias, momento em que poderá arguir preliminar e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e 

se necessário requerer suas intimações.

Havendo preliminares, vista ao Ministério Público para se manifestar no 

que entender pelo prazo de 05 (cinco) dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 21 de outubro de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62992 Nr: 474-58.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .16.Por fim, DETERMINO também o encaminhamento do presente feito à 

equipe multidisciplinar deste juízo a fim de elaborar o estudo 

socioeconômico na residência do requerente, com intuito de comprovar a 

incapacidade financeira do autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias.17.Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

i n s t r u ç ã o  e  j u l g a m e n t o . 1 8 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.15.Intime-se.16.Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 04 de 

novembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52993 Nr: 1064-11.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Ramiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1064-11.2013.811.0098

Código nº 52993

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Valmir 

Ramiro de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

inicial.

3. Em fl.95, a parte autora manifestou que não possui interesse no 

prosseguimento do feito.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Cuida-se de informação de desistência da ação em fl.95, cuja parte 

autora requer a desistência do processo, e por consequência a extinção 

do feito.

7. Ante o exposto, considerando o pedido de desistência, nos termos dos 

artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

8. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 251-52.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 251-52.2011.811.0098

Código: 30748

1. Vistos.

2. Considerando o teor do Acórdão proferido às fls. 148 que julgou 

improcedente os pedidos da inicial, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55719 Nr: 433-96.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanessa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Izaias dos Santos Silva Júnior - OAB:11.849-A/MT, 

Silvio José Columbano Monez - OAB:8.996/MT

 Autos: 433-96.2015.811.0098

Código: 55719

 1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia ajuizada por 

Wanessa de Souza Nascimento, em desfavor de Anderson Ferreira da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

3. Conforme constante às fls. 147/148 versos, as partes colacionaram 

nos autos o cumprimento da obrigação, requerendo por fim, a 

homologação e extinção do presente feito.

4. É o breve relatório. Fundamento e decido.

 5. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que a requerente e o requerido entabularam 

acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, de modo, que não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

6. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 147/148 versos dos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 7. Conforme acordado, as custas processuais correrão por conta da 

parte requerida, sendo certo que, as partes arcarão com os honorários de 

seus respectivos patronos.

8. Intimem-se.

9. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 08 de novembro de 2019.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 1080-33.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josefina Cezário Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora 

às folhas 169, no valor de R$ 23.532,53 (vinte e três mil, quinhentos e 

trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) referentes às verbas 

pretéritas e R$ 1.123,57 (um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e 

sete centavos) referentes aos honorários advocatícios.11.Expeça-se 

ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito.12.Intime-se.13.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 14 de novembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 616-72.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pagliuca & Cia Ltda - ME, Regis Aristides Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 616-72.2012.811.0098

Código nº 51116

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 165-76.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Francisco França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5.200, Amaro Cesar Castilho - OAB:4.384-B, CAMILLA DIASG. 

LOPES DOS SANTOS - OAB:56.709, CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:15999, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, Eunice 

Elisia Silva Oliveira - OAB:16543, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT-13.431-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897, FABIO HENRIQUE PRADO CRUZ - OAB:21130, FERNANDA 

NASCIMENTO - OAB:13.953, João Bonfim Barroso - OAB:12874, 

Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, LARISSA MARQUES BRANDÃO - 

OAB:19.574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO 

BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681, Luma Mayara de Azevedo 

Gevigier Emmerich - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58.806, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338, Sérgio Henrique K. Kobayashi - 

OAB:6.180, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002, Victor Hugo 

Senhorini de Aquino - OAB:12.546, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22.930

 43. Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido a restituir o valor de R$ 1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito 

reais) a título de dano material, bem como CONDENANDO a parte 

Requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, a ser pago à parte autora, sendo corrigido pelo 

IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

44. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação.

45. Nada sendo requerido, certifique-se o transito em julgado, 

remetendo-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

46. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30466 Nr: 1519-78.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Rodrigues Honorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos: 1519-78.2010.811.0098

Código: 30466

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação da União em fls. 117, DEFIRO o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para que manifeste se as terras objeto da 

presente ação incidem sobre terras públicas federais.

3. Decorrido o prazo, intime a procuradoria da União para manifestar-se 

acerca da existência no interesse na presente ação.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55937 Nr: 564-71.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Castro Palermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, Fiat 

Automóveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, 

Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT 22102/O, Fransérgio de 

Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Processo nº 564-71.2015.811.0098.

Código 55937.

1. Vistos

2. Compulsando os autos, e em atenção à manifestação de fls. 132/142, 

determino que a secretaria deste juízo certifique da apresentação de 

contestação pela requerida Fiat Automóveis LTDA.

3. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58215 Nr: 657-97.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA FARIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 657-97.2016.8.11.0098

Código 58215

1. Vistos

2. Certifique-se a Secretaria da Vara Única acerca da manifestação da 

parte autora, conforme determinado às fls. 35 e 38.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57999 Nr: 507-19.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALVES DE SOUZA - 

OAB:5892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 507-19.2016.811.0098

Código: 57999

1. Vistos.

2. Indefiro o pedido de fls. 75, consigo que, a principio, não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes 

ou dos seus bens e rendimentos em feitos eu versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao principio da inercia da jurisdição e 

imparcialidade.

 3. Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 4. Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito, sob pena de arquivamento.

5. Às providência.

6. Cumpra-se.

Porto Esperidião/ MT, 24 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 1305-19.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Soza Silva - OAB:

 “(I) REDESIGNO a solenidade para 13/04/2020 às 13h30min, devendo a 

secretaria da vara expedir o necessário para a intimação de Lucas 

Saldiva Vitorino e Marli da Silva, sob pena de responsabilização eis que já 

determinado à fl. 113, podendo o meirinho valer-se do telefone 

apresentado pela defesa. (II) OFICIE-SE os juízos deprecados para que 

informem sobre o cumprimento das missivas de fls. 105 e 117. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 58936 Nr: 1176-72.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merquides Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(I) Haja vista que o acusado saiu intimado da audiência anterior, e que 

não compareceu neste ato, tomando em conta a sua ausência decreto-lhe 

à revelia nos termos do art. 367 do CPP. (II) Assim, dou por encerrada a 

instrução processual e dou vista às partes com o prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentarem memoriais escritos, a iniciar pelo 

Ministério Público. Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 369-18.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rici

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT, Naltyer Núbia 

Fonseca Sebastião - OAB:26.327, Rafaela Villacien Souza - 

OAB:25.251

 “(I) OFICIE-SE o juízo deprecado sobre o cumprimento da missiva 

expedida à fl. 104, especificamente com relação à oitiva da testemunha 

Maria Socoré. (II) Com o retorno da missiva, dou por encerrada a instrução 

processual e dou vista às partes com o prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, para apresentarem memoriais escritos, a iniciar pelo Ministério 

Público. Saem os presentes intimados”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 940-86.2017.811.0098

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Benedita Mendonça de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 940-86.2017.811.0098

Código nº 61049

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova proposta por Nilza 

Benedita Mendonça de Lima em face de Raimundo Pereira dos Santos, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Devidamente citada a parte requerida apresentou sua contestação, bem 

como fora impugnado pela parte autora.

4. Deste modo, intimem-se as partes para manifestação, especificando as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 06 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50967 Nr: 471-16.2012.811.0098

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pagliuca & Cia Ltda - ME, Regis Aristides Pagliuca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 471-16.2012.8.11.0098.

CÓDIGO N° 50967.

1. Vistos.

2. Cumpra-se conforme determinado no feito em apenso.

3. Após, voltem-me conclusos.

Porto Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 28382 Nr: 475-58.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gouveia Santos, Alimiro Bento dos 

Santos, Genesio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918, Kamill 

Santana Castro e silva - OAB:11887, Nelson Feitosa - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas Collégio Alves - 

OAB:5793/MT, Demétrio Francisco da Silva - OAB:12495, ROGERIO 

PAZ LIMA - OAB:18575/GO

 Autos: 475-58.2009.811.0098

Código: 28382

1. Vistos.

2. Considerando o lapso temporal decorrido em relação aos valores 

apresentados, determino que a parte exequente proceda com a 

atualização do valor no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

6. Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30796 Nr: 298-26.2011.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Freire Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sue Ellen Baldaia Sampaio - 

OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 298-26.2011.8.11.0098

Código 30796

1. Vistos

2. Defiro conforme requerido às fls. 73 expeça-se carta precatória.

3. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 286-36.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B, Jorge Antonio Gonçalves Junior - 

OAB:24346-O

 “(I) Haja vista que o acusado saiu intimado da audiência anterior, e que 

não compareceu neste ato, tomando em conta a sua ausência decreto-lhe 

a revelia nos termos do art. 367 do CPP. (II) Expeça-se Carta Precatória 

para a oitiva da testemunha Evaelson, com base no endereço de fl. 82. (III) 

Vista ao Ministério Público com o prazo de 10 (dez) dias para se 

manifestar sobre o endereço da testemunha Fernanda Poche. (IV) 

REDESIGNO a solenidade para 13/04/2020 às 13h50min para a oitiva de 

Crelma Poche Carmem Egues, e, eventualmente, caso seja apresentado o 

endereço da testemunha Fernanda Poche, igualmente para sua oitiva. 

Caso o Ministério Público apresente o endereço atualizado de Fernanda, 

expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54801 Nr: 1167-81.2014.811.0098

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TdCdS, MCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as partes, 

para que, no prazo legal, apresentem as devidas alegações finais, 

respeitando-se o a ordem, após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 1119-49.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O, Marlucia Alves de Souza Tolon - 

OAB:21059/O

 Defiro o requerimento Ministerial e determino que dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público para apresentar alegações finais no prazo legal.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as partes, 

para que, no prazo legal, apresentem as devidas alegações finais, 

respeitando-se o a ordem, após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58229 Nr: 663-07.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSS, JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos as partes, 

para que, no prazo legal, apresentem as devidas alegações finais, 

respeitando-se o a ordem, após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

sua Advogada constituída, para tomar ciência do cancelamento da 

audiência designada automaticamente para a data de 03/02/2020, às 12:15 

horas, devido à impossibilidade de citação da parte requerida no curto 

lapso temporal.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-38.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES WAGNER HOPPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Analisando o processo, observo o não preenchimento dos 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, de modo que DETERMINO à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

colacionando aos autos documento oficial que comprove o indeferimento 

administrativo e do comprovante de residência recente (últimos três 

meses) em nome da parte autora, salientando que caso o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiros (pai, mãe, marido etc.), deverá 

estar acompanhado de declaração assinada com firma reconhecida em 

tabelionato de notas, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, 

não obstante as razões delineadas pela parte autora, verifica-se a total 

ausência de comprovação da sua insuficiência financeira. Com efeito, 

pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de 

sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros. Cumpre ressaltar que quando se concede o 

benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços 

judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são 

graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira 

indiscriminada, sem maiores cuidados, notadamente quando não há 

sequer um documento que indique alegada insuficiência financeira. Há de 

se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios. Ademais, o 

Colendo STJ possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do 

CPC é relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Ressalte-se que embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, no mesmo prazo 

da emenda (quinze dias), sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia 

das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda 

mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas 

de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia 

dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da 

última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da 

Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-39.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO MOURA GOMES (REU)

MATHEUS DOS SANTOS MOURA (REU)

MUNICIPIO DE QUERÊNCIA - MT (REU)

 

Vistos. Como é cediço, nas ações em que há cumulação de pedidos, o 

valor da causa é a quantia correspondente à soma dos valores de todos 

eles (art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil). Analisados os 

autos, verifica-se que o valor total do conteúdo econômico pretendido 

correspondente aos pedidos contidos da petição inicial não corresponde 

com valor da causa atribuído (apenas R$ 10.652,00), considerando-se, 

ainda, previsão expressa do CPC que determina que o valor da causa em 

ação que envolve alimentos (decorrentes de ato ilícito) será a soma de 12 

(doze) prestações mensais requeridas pelo autor (art. 292, inciso III, CPC). 

Ressalte-se que, conforme jurisprudência pacífica, as regras sobre o 

valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, inclusive, 

fixa-lo de ofício quando for atribuído valor discrepante quanto ao seu real 

conteúdo econômico (art. 292, §3º, CPC). Deste modo, determino que a 

parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequá-la às determinações dos arts. 291 e 292 do CPC, de modo a 

corrigir o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC). Aguarde-se em cartório. Transcorrido o 

prazo, conclusos. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-54.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Inicialmente, considerando-se o equívoco no preenchimento da 

classificação do feito, deverá a Secretaria proceder à retificação, fazendo 

constar como “Procedimento Comum”. Recebo a petição inicial, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil. Demonstrado nos autos os 

preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, 

de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO 
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PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE 

DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Em face do Convênio 

firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia 

requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 319, 

ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000872-08.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DOMENICE OAB - SP211877 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. J. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDILSON SANTOS OAB - SP229969 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h05 (horário oficial 

de Cuiabá). Expeça-se mandado de intimação das testemunhas. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-18.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR BAGGIO OAB - SC6178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS ZANATTA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANE LAZZARI OAB - SC31246 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo audiência para o dia12/05/2020, às 13h15 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000674-68.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

Marciano Pedroso (REQUERENTE)

DEBORA LEAL STIRLE (REQUERENTE)

LEIDIANE MARIA AGULHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE LURDES PERI OAB - PR51416 (ADVOGADO(A))

SANDRA ISLENE DE ASSIS OAB - PR51913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINY RAFAELY SOUSA FERREIRA OAB - PR43718 (ADVOGADO(A))

DANIEL LAURANI AGARIE OAB - PR42594 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PAULA DE OLIVEIRA PRADO OAB - PR46264 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE BITTENCOURT DA SILVEIRA OAB - PR73005 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MIRIAN BRUNA PILAN CARRASCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h25 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000481-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR LUIS DIDONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Eliene Machado S. da Costa (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h20 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000342-04.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSON DE LEMOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KRISZTAN JUNIOR OAB - SP271178 (ADVOGADO(A))

PEDRO ALONSO MOLINA ALMEIDA OAB - SP351995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORO CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO ROLIM DE MOURA OAB - SP258814 (ADVOGADO(A))

FABIO GINDLER DE OLIVEIRA OAB - SP173757 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUGENIO DE OLIVEIRA DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h35 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000287-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CONCEICAO SOUSA (REQUERENTE)

MARIA SANTANA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANNY DA SILVA FREITAS ANDRADE OAB - PA13042 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINETE ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

JOSE SILVA DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANNY DA SILVA FREITAS ANDRADE OAB - PA13042 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 13h30 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). Expeça-se mandado de intimação. Intime-se 

via DJe. Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-41.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VARLENE VAZ SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, 

dependente de dilação probatória, entendo prudente o deferimento da 

produção de prova oral requerida pelas partes de modo a obter elementos 

mais esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se 

evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Deste modo, defiro a 

produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e inquirição 

de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência). Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 15h05 (horário oficial do 

estado de Mato Grosso). Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para 
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apresentação de rol de testemunhas, sob pena de preclusão. As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. O comparecimento das testemunhas ocorrerá 

independentemente de intimação, competindo às próprias partes diligenciar 

neste sentido (cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo). O ônus da prova segue 

a regra prevista no art. 373, caput, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada. Aguarde-se em cartório o dia da audiência. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 2442-46.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO 

SOUSA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 29 de janeiro de 2020, às 13h (horário oficial de Mato 

Grosso) para o cumprimento do ato.

 Secretaria: Observar intimação de advogados via DJE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70529 Nr: 2299-57.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR KENED LAURENÇO SILVA, DANILO 

LEAO MORAIS, PAULO CESAR WITCZAK, OLIMAR GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, EMERSON LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bernardes da Silva - 

OAB:84.355/PR, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O, 

Marli Gislaine Pereira - OAB:92.990/PR, Nemuel André Almeida de 

Silva - OAB:24.719/MT, Rosimeyre de Almeida - OAB:24.232/MT, 

Sandro Bernardo da Silva - OAB:43.316/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar via DJE, os Advogados, para 

ciência da audiência para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 13h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 2442-46.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO 

SOUSA DO NASCIMENTO, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO, Debora 

Crizostomo de Souza, Iara Cardoso Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT - OAB:, FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar via DJE, os Advogados, para 

ciência da audiência para o dia 29 de janeiro de 2020, às 13h (horário 

oficial de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 2442-46.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO 

SOUSA DO NASCIMENTO, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO, Debora 

Crizostomo de Souza, Iara Cardoso Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT - OAB:, FABIANA 

NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:17829/O

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 NOMEIO o Dr. Anderson Lopes Alves para atuar na defesa da acusada 

Iara Cardoso, eis que assistida pela Defensoria Pública. Arbitro 01 (um) 

URH em favor do advogado.

 HOMOLOGO a desistência das inquirições das testemunhas ausentes 

Alexandre Souza Nascimento e Marcos Custódio da Silva, conforme 

requerido pelas partes (Ministério Público e defesas dos acusados).

 Desta forma, ninguém foi ouvido nesta solenidade. Devolva-se a carta 

precatória ao Juízo Deprecante com as homenagens de estilo e baixas 

necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64727 Nr: 4733-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS, Thiago 

Junior Mendes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelos acusados.

 Tendo em vista a apresentação de razões pela defesa e contrarrazões 

recursais pelo Ministério Público, com as certificações devidas, 

independentemente, de despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, 

subam os autos em apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior 

para que o indigitado recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-63.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TAILINE PELIZAN OAB - MT24609/O (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000045-63.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:GABRIEL SOUZA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA TAILINE PELIZAN, 

ROBERIO BRAGA VILELA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação de Ribeirão Cascalheira Data: 18/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: AVENIDA PADRE JOÃO BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Rio Branco

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

NELZI COSTA DE OLIVEIRA OAB - 832.252.262-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 30/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-16.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 30/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-80.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TATIENY MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

TATIENY MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 30/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-66.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000046-66.2019.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 19.112,80 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: MARIA 

DE LOURDES SANTOS SOUZA, Endereço: Rua José Silveira Tavares, n 

168, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001, Andares 3º 

ao 6º, CHÁCARA SANTO ANTÔNIO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002. 

Senhor(a): MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2019 Hora: 09:30, Ressalto 

que terá tolerância de 10 (dez) minutos para início da audiência de 

conciliação ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 24 de janeiro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 10/2020 -DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DIEGO HARTMANN - MMº JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC.

CONSIDERANDO as férias da servidora CEILA CONSUELOCARVALHO 

MARTINS, matrícula 5239, Técnico Judiciário designada Gestora Geral da 
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Vara Única desta Comarca, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020, 

20(vinte) dias, referente ao exercício de 2019;

 R E S O L V E:

I – DESIGNAR o Sr. EDVALDO EGINO DE ASSUNÇÃO, Técnico Judiciário, 

matricula n. 32756, para, sem prejuízo de suas funções, exercer o cargo 

de Gestor Geral da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT, a partir 

do dia 03/02/2020 a 22/02/2020, total de 20 (vinte) dias.

 II – PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, encaminhando-se cópia 

desta Portaria ao departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Rosário Oeste, 30 de Janeiro de 2020.

 (Assinado Digitalmente)

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000825-81.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias ROSÁRIO 

OESTE, 11 de outubro de 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27324 Nr: 381-46.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Jangadas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:OAB/MT 14442-B, Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Processo n° 318-46.2011.811.0032

Código nº 27324

Vara única

SUSPENSÃO

Vistos.

Com vistas ao petitório de fls. 218, DETERMINO a suspensão do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido sobredito prazo INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79261 Nr: 152-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmara Simone de Almeida Santana, Gilmara 

Simone de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 152-42.2018.811.0032

Código nº 79261

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petição acostada às ref. 28 em que a parte exequente requer 

a consulta via RENAJUD para a busca e bloqueio de veículos, bem como a 

consulta junto ao sistema INFOJUD para obter informações.

 Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome da executada, o 

qual deverá ser feito pela secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente execução, bem como a 

intimação da executada para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Por oportuno, imperioso ressaltar que, com o advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Assim, caso a busca acima reste infrutífera, desde já DEFIRO a busca 

pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, com a finalidade de averiguar 

a existência de bens passíveis de penhora de propriedade da executada, 

e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida 

consulta.

 Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo do Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar nas capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de processo sigiloso.

 Após, proceda senhor Gestor, a retificação dos autos para que conste 

como Segredo de Justiça.

 Juntada da Declaração de Ajuste Anual intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 654-49.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Brasil Transmissora de Energia S/A, TME 

- TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Processo Eletrônico n.º 654-49.2016.811.0032

Código nº 65465

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petitório acostado à ref. 59, na qual a parte autora pugna pela 

consulta junto ao sistema INFOJUD, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço dos executados junto ao sistema 

INFOJUD e, na oportunidade, anexo ao processo o protocolo da referida 

diligência.

 Restando frutífera a pesquisa acima, desde já, DETERMINO a imediata 

citação dos requeridos.

 Citem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84333 Nr: 3062-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor para manifestar 

sobre o mandado juntado aos autos, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86800 Nr: 4362-39.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LINEKER GRUKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestação 

no prazo legal, requererendo o que entender de direito para o efetivo 

prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93715 Nr: 2877-67.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333

 Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face 

de FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LUQUE e LUIS GABRIEL DE 

OLIVEIRA, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II 

(concurso de agentes) e inciso V (restrição de liberdade), e § 2º-A, inciso 

I (emprego de arma de fogo), artigo 288, paragrafo único, ambos do 

Código Penal.

Denúncia foi recebida (ref. 4), e na mesma oportunidade determinada a 

citação dos denunciados para responderem à acusação, nos termos do 

artigo 396-A, do CPP.

 Os acusados foram devidamente citados (ref. 14).

Resposta à acusação (ref.44 e ref.83), em que ambos os réus, 

reservaram-se ao direito de apresentarem teses defensivas somente 

após a Instrução do feito, ante a ausência das hipóteses de absolvição 

sumária. O Acusado FRANCISCO CARLOS SOUZA DE LUQUE requereu 

oitiva das mesmas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória. 

Por sua vez, o réu LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA não arrolou testemunhas, 

requerendo ao final, desistência quanto ao pedido de transferência à 

cadeia de Diamantino/MT.

Posto isto, por não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do(s) denunciado(s), DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de março de 2020, às 13h30min, devendo ser 

intimado(s) o(s) réu(s), bem como as testemunhas arroladas.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Caso a transferência do réu LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA ainda não tenha 

sido efetivada, defiro o pedido de desistência ref.83.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 28 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 91947 Nr: 2168-32.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo da Conceição Pereira, Cleidson 

Rodrigues Loteria, Rodrigo dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, RECEBO o aditamento da denúncia formulado pelo Ministério 

Público à ref. 70 e, por consectário, DETERMINO a imediata retificação da 

capa dos autos.

Ademais, considerando que houve a decretação da prisão preventiva do 

réu Rodrigo dos Santos Pereira (em que pese o imbroglio quanto ao seu 

nome verdadeiro), conforme se dessume da decisão de ref. 04, 

DETERMINO a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor, 

alimentando-se o BNMP.

Ainda, expeça-se mandado de citação em desfavor do réu Rodrigo dos 

antos, a fim de que, no prazo legal, apresente sua defesa prévia.

Por fim, quanto aos pleitos formulados à ref. 74, saliento que eventuais 

esclarecimentos quanto ao método de identificação utilizados pela 

Autoridade Policial devem ser a ela dirigidos, sob pena de cuasação de 

tumulto processual no seio desta ação penal. Nada obstante, quanto à 

baixa do nome de Gustavo Gil Gazola da Silveira, esta é decorrência 

lógica da sua exclusão do polo passivo do proceso penal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76812 Nr: 3441-17.2017.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADL, GVDLC(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:10364-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELTON DOUGLAS CORREA , Cpf: 

00601468180, Rg: 14755971, Filiação: Nice Alves Bonfin e Narciso Correa, 

data de nascimento: 02/02/1986, natural de Sinop-MT, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 6.746,40 (Seis mil e setecentos e 

quarenta e seis reais e quarenta centavos), provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  E l e t r ô n i c o  n . º : 

3441-17.2017.811.0032Código n.º: 76812Vara ÚnicaVistos.À vista do 

esgotamento das diligências no sentido de localizar o requerido, 

DETERMINO a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o 

comparecimento espontâneo da parte requerida e considerando que a 

Defensora Pública desta comarca já atua em defesa da parte autora, 

desde já NOMEIO o Dr. JOÃO FAUSTINO NETO – OAB N° 10364-A, para 

patrocinar seus interesses na condição de curador especial.Desde já, fixo 

a título de honorários advocatícios, o equivalente a 03 (três) URH’s, 

conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso. Advirto que a certidão de honorários 

deverá ser expedida tão somente após o exaurimento da atividade 

judicante para a qual fora nomeado o causídico.Intime-o, pessoalmente, da 

nomeação para as devidas providências.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Rosário Oeste, 29 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 892-68.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdA, GCAdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gomes de Oliveira - 

OAB:25041/O, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA PUBLICA - 

OAB:17346/B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON DA SILVA, Cpf: 00097346195, 

Rg: 1173344-6, Filiação: Belina Norberta da Silva e Izair da Silva, data de 

nascimento: 02/08/1969, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), pescador/lavrador. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo Eletrônico n.º: 892-68.2016.811.0032Código 

n.º: 66049Vara ÚnicaVistos.À vista do esgotamento das diligências no 

sentido de localizar o executado, DETERMINO a sua citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o 

prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte executada e 

considerando que a Defensoria Pública desta comarca já atua em nome da 

parte autora, desde já NOMEIO o Dr. FELIPE GOMES DE OLIVEIRA – OAB 

N° 25041/O, para patrocinar seus interesses na condição de curador 

especial.Desde já, fixo a título de honorários advocatícios em R$ 

1.000,00(um mil Reais). Advirto que a certidão de honorários deverá ser 

expedida tão somente após o exaurimento da atividade judicante para a 

qual fora nomeado o causídico.Intime-o, pessoalmente, da nomeação para 

as devidas providências.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 29 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 2712-30.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucinda de Assunção Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:

 Intimar a parte Requerida para se manifestar a cerca do documento de fl. 

276, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18206 Nr: 1022-10.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - Procurador - OAB:8438

 Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68367 Nr: 1985-66.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Intimo a defesa para que se

manifeste acerca da localização da testemunha MARIA FABIANA DA 

SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84946 Nr: 3383-77.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Amaral da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar quanto à manifestação do requerido 

a ref.60, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78207 Nr: 4141-90.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo conforme expresso no despacho 

de ref 65, sem nenhuma manifestação da Perita nomeada apesar de 

devidamente intimada, conforme recebimento de AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15415 Nr: 961-86.2005.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícula Pereira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25218 Nr: 209-41.2010.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Mascimo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo confomre certidão fls. 123, sem 

nenhuma manifestação, apesar de devidamente intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 2396-17.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Florência de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54809 Nr: 2802-38.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônia Laurentina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por ordem do Exmo Juiz de Direito em atuação nesta unidade judiciária, 

intimo a parte requerente para apresentar procuração ATUALIZADA com 

poderes para receber o alvará, ou indicar conta da própria parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59882 Nr: 571-67.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Jose da Costa, Helio José de Morais, João 

de Tal, irmão do denunciado Julio José da Costa, João José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, Julio José da Costa - OAB:1752, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, Silmara Enoré de Morai 

Cortez - OAB:1929/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo recursal sem nenhuma 

manifestação do polo passivo, apesar de devidamente intimado, em data 

de 15/12/2019, conforme mandado de Intimação ref. 220.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78287 Nr: 4165-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia Santana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIAS DA SILVA , Cpf: 86970950182, 

Rg: 12597619, natural de Rosário Oeste-MT, solteiro(a), Telefone 

65998046049. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 518,59 - Valor Atualizado: 

R$ 518,59 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a parte requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se depreende dos 

autos, a parte requerente, petição acostada em ref.52, requer a expedição 

de citação editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao 

processo.DEFIRO o pedido. Com efeito, nos termos do art. 256, inciso II do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a citação por edital em nome da 

parte requerida JOSIAS DA SILVA, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

moldes do art. 257, III do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o 

comparecimento espontâneo da parte requerida nos autos, voltem-me os 

autos conclusos para nomeação de curador especial, uma vez que a 

Defensoria Pública já assiste a parte exequente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 29 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78675 Nr: 4355-81.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA, Cpf: 

00289880190, Rg: 15720560, Filiação: Maria Madalena da Silva e Oacy 

Ramos da Silva, data de nascimento: 18/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 65 9 9636 6391. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 4355-81.2017.811.0032Código n.º 

78675Vara ÚnicaVistos.Em manifestação, o Ministério Público pugna pela 

citação por edital do denunciado, uma vez que o mesmo encontra-se em 

local incerto e não sabido, conforme informações constantes nos 

presentes autos.Defiro o pleito. EXPEÇA-SE edital de citação do 

denunciado ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA, com prazo de 15 (quinze) 

dias,nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal.Decorrido o 

prazo da citação editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste 

Juízo, desde já determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo 

prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 29 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85017 Nr: 3419-22.2018.811.0032
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hitalo Rafael Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HITALO RAFAEL RODRIGUES SILVA, Rg: 

23186216, Filiação: Mariselma Rodrigues Silva e Eunel Benedito Silva, data 

de nascimento: 15/11/1994, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

solteiro(a), desempregado, Telefone 65-9919-1701. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo Eletrônico n.º 3419-22.2018.811.0032Código n.º 

85017Vara ÚnicaVistos.Em manifestação, o Ministério Público pugna pela 

citação por edital do denunciado, uma vez que o mesmo se encontra em 

local incerto e não sabido, conforme informações constantes nos 

presentes autos.Acolho o pleito de ref.29. EXPEÇA-SE edital de citação do 

denunciado Hitalo Rafael Rodrigues Silva, com prazo de 15 (quinze) 

dias,nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal.Decorrido o 

prazo da citação editalícia sem que o Denunciado atenda o chamado deste 

Juízo, desde já determino a SUSPENSÃO do processo e do respectivo 

prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 29 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 3871-95.2019.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O

 acolho o pedido da defesa pra fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA 

de EVANES ANTÔNIO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 316, do 

Código de Processo Penal. Sirva-se a presente decisão como ALVARÁ 

DE SOLTURA, MANDADO e OFÍCIO, colocando-se o acusado em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Façam-se as 

intimações necessárias.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 29 de janeiro de 2020.Diego HartmannJuiz 

de Direito m Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 27 de março de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-83.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Diego Hartmann, 

designo o dia 04 de março de 2020, às 15h00, para realização de 

audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 349-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenda Layna Campos de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a defesa trouxe petição requerendo a 

extinção da punibilidade pela menoridade absoluta à época dos fatos.

De fato, de acordo com os documentos constantes nos autos, a 

denunciada não havia atingido a maioridade penal na época do fato.

 De acordo com o que dispõe o art. 228 da CF/88, são penalmente 

inimputáveis os menores de 18 (dezoito) anos.

Desta forma, comprovado documentalmente a idade da denunciada à 

época dos fatos, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e sem maiores delongas, EXTINGO o processo, 

determinando seu imediato arquivamento.

 Comunique-se os órgãos de segurança responsável pela identificação 

criminal, exclua-se quaisquer registros no sistema APOLO. Saem os 

presentes intimados.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-81.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE VIEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000631-81.2019.8.11.0032 REQUERENTE: DORALICE VIEIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES – Primazia do Julgamento do Mérito A nova sistemática 

processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do 

mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

488 do Código Processual: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o 

mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria 
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eventual pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos 

princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a 

simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise 

das questões preliminares arguidas pelo réu (inépcia da inicial; ausência 

de prequestionamento da Reclamada; prescrição). Portanto, quanto ao 

exame das preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é 

favorável ao Réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele 

invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No 

mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o 

autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma 

ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Superada as preliminares 

passo à análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, vislumbro que o caso comporta 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

Reclamante alega que após analisar o extrato do seu benefício 

previdenciário foi surpreendida com vários descontos indevidos 

realizados pelo Reclamado, ocorridos desde dezembro de 2014, que 

perfazem a quantia de R$ 8.633,79 (oito mil seiscentos e trinta e três reais 

e setenta e nove centavos) relativos ao contrato nº 543361268; Aduz que 

não contratou o empréstimo com o Requerido, motivo qual requer a 

devolução em dobro dos valores pagos, a declaração da inexistência do 

débito, além de indenização por danos morais. Por sua vez, em sua peça 

contestatória, o Reclamado afirma preliminarmente a (i) inépcia da inicial; 

(ii) ausência de prequestionamento da Reclamada; (iii) inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, face a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, e no mérito aduz a regularidade da contratação, vez que a 

Autora contratou o empréstimo no valor de R$ 5.361,77 (cinco mil 

trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) pactuado em 

12/11/2014, o qual apresenta o contrato nº 543361268, em tese assinado 

pela Requerente, e que o referido empréstimo se consolidou em 

renegociação de dívida de contrato anterior, sendo que a quantia 

disponibilizada foi utilizada para quitar o débito pendente, sendo lhe 

sobrado a quantia de R$ 402,60, recebida em 12/11/2014 em sua conta 

bancária. Apresentou ainda o Reclamado as demais documentações que 

acompanhou a negociação, em especial o comprovante do TED efetivado 

para a conta bancária da Autora. Deste modo, em razão da contratação e 

recebimento dos valores, os descontos efetuados no benefício da 

Reclamante constituem exercício regular do direito, razão pela qual, pugna 

pela improcedência da ação, além da condenação da Requerente nas 

penas relativas às verbas sucumbências. Em sua impugnação, a 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em questão, e que a 

assinatura constante no documento apresentado pelo banco trata-se de 

uma falsificação grosseira, motivo pelo qual a sua pretensão é legítima. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes com a juntada do contrato nº 543361268 assinado 

pela Requerente, bem como do comprovante da transferência dos valores 

para a conta bancária da Autora, além de documento pessoal diverso do 

apresentado na peça inicial e o cartão magnético. Além disso, a parte 

autora se limitou a dizer em sua impugnação que a falsificação nas 

assinaturas é grosseira, não impugnado os demais documentos 

apresentados, em especial o comprovante de transferência bancária. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. A propósito, além do contrato assinado, 

o Reclamado juntou em sua defesa o comprovante do TED qual demonstra 

que houve o repasse dos valores para a conta bancária da Reclamante. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que os descontos mensais em seu benefício 

previdenciário são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo a contratação do empréstimo, os descontos 

acordados para o adimplemento constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pelo reclamado, entendo ser legítimo uma vez 

que a condenação as penas de litigância de má-fé, ainda que houvesse 

concessão da gratuidade judiciária à Autora, o que poderia ensejar a 

suspensão da cobrança das custas e honorários, o benefício não seria 

suficiente para afastar o pagamento da sanção imposta em face de 

litigância, conforme previsão expressa do artigo 98, § 4º, do Código de 

Processo Civil: “Art. 98 (...) § 4o A concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas.” Acrescento, ainda, que mesmo que a Autora litigasse 

sob o amparo da assistência judiciária gratuita não é motivo para a 

exoneração do recolhimento da sanção imposta. Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé, que desde já fixo em 3,0 % do 

valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na 

forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000349-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GASPAR RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000349-43.2019.8.11.0032 REQUERENTE: EDUARDO GASPAR RIBEIRO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Considerando a notícia de 

quitação do débito pela parte reclamada e concordância da parte 

reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO 

pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na 

conta indicada no Id nº 27806172. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 
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9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-33.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000339-33.2018.8.11.0032 REQUERENTE: LEDIANE SEBASTIANA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a notícia de 

quitação do débito pela parte reclamada e concordância da parte 

reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO 

pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na 

conta indicada no Id nº 27524362. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000484-55.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEDRINA BASTOS RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000484-55.2019.8.11.0032 REQUERENTE: LUCIENE PEDRINA BASTOS 

RIBEIRO TAQUES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Considerando a 

notícia de quitação do débito pela parte reclamada e concordância da 

parte reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, 

com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, 

OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na 

conta indicada no Id nº 27806186. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000289-07.2018.8.11.0032 REQUERENTE: THIAGO PINHEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando a notícia de quitação do 

débito pela parte reclamada e concordância da parte reclamante, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na conta 

indicada no Id nº 27799827. Após, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001092-53.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001092-53.2019.8.11.0032 EXEQUENTE: MAXWELL LATORRACA 

DELGADO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte exequente 

requereu a desistência do feito no Id.27631006, antes mesmo da citação 

da parte executada. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do 

pedido de desistência da ação, formulado no Id. 27631006, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95, em consonância ao artigo 15 da 

Lei nº 12.153/2009. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000192-70.2019.811.0032 REQUERENTE: VALDOMIRO PINTO DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando a notícia de quitação do 

débito pela parte reclamada e concordância da parte reclamante, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na conta 

indicada no Id nº 26003007, em relação aos valores da condenação. 

Outrossim, tendo em vista a manifestação do Executado – Id. 25957642, 

qual informa ter realizado depósito de valores superiores ao do 

arbitramento, bem como a concordância do Exequente em relação à 

devolução da importância (Id. 26003007), OPINO pela restituição dos 

numerários pagos a maior, autorizando o estorno em favor da parte 

Reclamada na conta indicada no Id. 25957642. Após, arquive-se mediante 

as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000615-30.2019.8.11.0032 REQUERENTE: VANUZIA ARAUJO ALVES DE 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando que a 

parte Reclamante não juntou o comprovante de residência válido e que a 

demanda não prospera ante a ocorrência da ausência de requisitos da 

petição inicial. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

Reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Afasto, igualmente, a preliminar de 

falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida arguida pelo 

Reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. A parte autora aduz que é cliente da Requerida há mais 

de 10 anos e que possui uma linha telefônica na modalidade “pós pago”, 

contudo, ao trocar de aparelho celular precisou adquirir outro chip, sendo 

solicitado novo número. Aduz que no momento da análise da migração, 

tomou conhecimento que constava no sistema três faturas em aberto, as 

quais afirma desconhecer, pois nunca possuiu o número de celular 

constante nas faturas e que o mesmo é do Estado do Pernambuco, 

divergente do que Reside a Requerente. Assevera que por tais motivos foi 

negado a migração do seu plano telefônico. Assim, pugna pela anulação 

do negócio jurídico com a consequente declaração de inexistência do 

débito que originou as cobranças, bem como pela condenação da 

Reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a Requerida afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a contratação da linha telefônica nº (81) 98230-8866, 

vinculado ao contrato 0334716026 e que existem débitos pendentes de 

pagamento. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para realizar as 

cobranças e impedir a migração do plano antigo da Requerente para o 

desejado. Destarte, embora tenha a Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte Requerente. A 

Reclamada, em sua contestação, insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

o contrato nº 0334716026 firmado entre as partes, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela Reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte Requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia. 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte Requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

Requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 
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Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela Reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Da leitura do dispositivo 

supramencionado, conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na 

prestação dos serviços e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor 

responsabilizar-se pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, 

independentemente da verificação da existência de culpa. Assim, frente à 

responsabilidade objetiva da Demandada, esta deve responder, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados à 

consumidora, pois relacionados à falha na prestação de serviços, uma 

vez que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Ademais, 

a Reclamada não colacionou qualquer prova da excludente de sua 

culpabilidade, o que poderia ser comprovado por meio de qualquer 

documento que demonstrasse a regular contratação dos serviços, o que 

afastaria responsabilidade pelo evento danoso. Também, estamos diante 

de dano moral in re ipsa, o qual se reconhece independentemente de 

comprovação da efetiva existência do dano, já que presumido o abalo 

moral. Nesse sentido, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO 

DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

NA SEARA ADMINISTRATIVA. DESCASO DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. 

INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO MANTIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO 

DA NON REFORMATIO IN PEJUS SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Caso 

em que a Recorrente ROSILEI APARECIDA DUARTE sustenta a existência 

de cobranças indevidas oriundas de serviços não contratados, pleiteando 

a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e 

condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização pelos 

danos morais que alega ter sofrido.2. Sustentando a consumidora que não 

contratou os serviços informados na exordial – PA 154 ASS S/ FRANQUIA 

OI FIXO/30 MIN OUTROS MÓVEIS EXCEDENTES OI GRATUITO -, cabia à 

prestadora do serviço comprovar a regularidade das referidas cobranças, 

nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa de telefonia tivesse 

providenciado a juntada de documentos referente ao contrato celebrado 

entre as partes, eis que era seu o ônus de comprovar o plano e os 

serviços efetivamente contratados/utilizados, mister do qual não se 

desincumbiu.3. Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara 

administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço 

para com o consumidor.4. Quando a prestadora de serviço soluciona 

prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e 

aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, 

quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como 

no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um 

calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.5. 

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que 

se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do 

ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que merece majoração, a fim de adequar-se aos postulados da 

razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros comumente utilizados 

por esta E. Turma Recursal.7. Por outro lado, não comporta acolhimento o 

pleito de repetição de indébito formulado pela Recorrente, porquanto não 

comprovado no feito o prejuízo suportado, uma vez que foram juntados 

aos autos apenas cópias das faturas emitidas pela empresa de telefonia, 

sem os devidos comprovantes de pagamento.8. Manutenção da sentença 

de parcial procedência no que tange à devolução dos valores 

supostamente adimplidos pela Recorrente, na forma simples, em razão da 

impossibilidade da reformatio in pejus.9. Sentença parcialmente 

reformada.10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018). Dessa forma, caracterizado o 

ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral 

é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, 

ambos do Código Civil. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0334716026, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos, referente as faturas 

em aberto do contrato nº 0334716026, no nome da Requerente; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte Reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento diretamente 

ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% 

(dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os 

autos estejam na instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de 

guia de recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 

6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-08.2019.8.11.0032
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LEIDE BERNARDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000998-08.2019.8.11.0032 REQUERENTE: LEIDE BERNARDINA DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES A parte Reclamada arguiu preliminar requerendo o 

indeferimento da inicial por ausência de comprovante de negativação 

oficial, contudo, opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação 

de documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 26179095 dos autos. Ainda, afasto 

igualmente a preliminar de ausência de pretensão resistida, também pelo 

Reclamado, posto que aplicando as disposições da legislação 

consumerista ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas 

abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de 

cunho reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade 

de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Superada a análise 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 790 de 877



das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a inexistência 

de relação jurídica e indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. In casu, a Autor alega que seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por 

débitos de R$ 127 ,84 (cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro 

centavos), com inscrição realizada em 25/06/2019, relativa ao suposto 

contrato nº 0362080062, comprovados por meio de extrato SPC/SERASA, 

anexo à exordial, o qual alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

da linha telefônica nº (65) 99811-4751, por ela contratado e utilizado, 

inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação 

de qualquer ordem. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos que reiteradamente opera, 

não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato 

capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de 

igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que tange ao pleito 

contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a 

Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0362080062, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo 

dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência deste, o 

devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar 

depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na instância 

recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de recolhimento da 

Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº 

1000638-73.2019.8.11.0032 Reclamante: ANTONITA MARIA DA SILVA 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida pela Reclamada em razão de necessidade de produção 

de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo 

são hábeis à formação de juízo de convicção. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e, não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação declaratória de Inexistência de 

Débito com pedido liminar e indenização por danos morais, promovida em 

face da ENERGISA, alegando a parte Autora, em síntese, que a Requerida 

realizou inspeção em seu medidor de energia, sem a sua presença, e 

após emitiu faturas de recuperação de energia nos valores de R$ 664,40 

e R$ 7.589,37, ambas com vencimento para o dia 30/08/2019, por ter 

constatado ligação invertida - intervenção de terceiros. Deste modo, 

sustenta que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela 

Requerida, sendo indevidos os valores cobrados. Por fim, requer a 

procedência da ação para que seja declara a nulidade do TOI nº 719239, 

além dos danos morais experimentados. A Reclamada, em sua defesa, 

sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas irregularidades na 

medição de consumo da unidade consumidora da reclamante, razão pela 

qual, foi emitida fatura de recuperação de consumo em atenção ao que 

dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tornando legítimo o débito 

apurado. Ainda, esclarece que a possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia em razão do débito originado da recuperação de 

consumo está em consonância com a tese fixada pelo STJ no REsp 

1.412.433-R. Por fim, como pedido contraposto pugna pela condenação da 

reclamante ao pagamento do débito inadimplido. Analisado o processo e 

os documentos que o instruem, verifica-se que foi realizada vistoria na 

unidade consumidora nº 6/18152-9, em 25/04/2019, oportunidade em que 

o aparelho foi retirado pois “encontrado em campo medidor com linha 

invertida, deixando de registrar corretamente o consumo de energia 

elétrica”, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 719239 – Id. 

27307101. Em seguida, vislumbra-se que o medidor não foi submetido à 

inspeção pelo INMETRO, conforme determina a Resolução da ANEEL. 

Apesar dos documentos apresentados pela Reclamada onde buscam 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a sua 

própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que não 

tem a propriedade de convencer. Cumpre esclarecer que para legitimar a 

emissão de fatura de recuperação de consumo, é necessária, além da 

análise do TOI pelo IMETRO, ainda, a comprovação de diminuição no 

registro do consumo, de onde adviria o benefício do consumidor em 

detrimento do prejuízo da concessionária. Ainda, conforme estabelecido 

pelos artigos 113 e 114 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010 

(que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL), a concessionária pública de 

energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar 

eventual irregularidade de consumo de energia elétrica. Neste sentido, 

para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da Resolução normativa 

414/2010 - ANEEL). Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do 

medidor e não no seu funcionamento, deverá ser emitido Termo de 

Ocorrência e Inspeção “TOI”, assinado por dois inspetores, registro 

fotográfico, tudo na presença do consumidor, nos termos do artigo 129, § 

2º e Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL), in verbis: “Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando 

for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a 

avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º O 

consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais 

equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado 

expressamente no ato de sua emissão.” (...)” (negritei) Como se vê, o 

parágrafo 2º acima transcrito exige a entrega do TOI ao consumidor ou a 

outra pessoa chamada para acompanhar a inspeção, podendo ainda ser 

outro morador do imóvel. No caso dos autos, em ambos os Termos de 

Ocorrência e Inspeção acostados, não constam que a consumidora, ora 

Autora, estava presente, tampouco a nomeação de outra pessoa que 

tenha acompanhado as referidas inspeções, o que leva à conclusão que 

essas não foram acompanhadas por terceiro, sendo realizada 

exclusivamente pelos prepostos da Ré. Resta evidente, portanto, que não 

há nos autos provas suficientes de que o processo administrativo previsto 

no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL foi 

devidamente observado pela Reclamada, visto que é necessária a juntada 

de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de 

prévia comunicação ao consumidor, constando a assinatura do usuário ou 

testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a 

comprovação do recebimento, nos termos do §3º), informando o local, 

data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção (§ 7º), bem 

como laudo técnico de avaliação (§ 6º) ou Termo de Ocorrência e 

Inspeção com explicações elucidativas (§ 2º). Portanto, diante destas 

exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FRAUDE NO MEDIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO. INFRINGÊNCIA À REGRA DO 

ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 1. Em se tratando de 

ação de cobrança de débito decorrente de procedimento de recuperação 

de energia não faturada, está o titular do contrato firmado junto à 

concessionária legitimado para constar no polo passivo da demanda. 

Obrigação de natureza propter persona. 2. Demonstração de fraude. A 

partir do que disciplinam os §§ 1º e 2º do artigo 129, c/c anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a fiel caracterização da 

materialidade da irregularidade e consequente apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor imprescindirá que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI) seja lavrado na presença de consumidor ou daquele que, 

em seu nome, acompanhe a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito. 

3. Evidenciada a violação à regra, padece de nulidade o procedimento de 

caracterização de irregularidade, impondo, conseguinte, seja reconhecida 

a mácula no cálculo de recuperação de consumo naquele alicerçada. 4. 

Sentença de parcial procedência AFASTADAS AS PRELIMINARES E, NO 

MÉRITO, PROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 70069055564, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro 

da Silveira, Julgado em 25/05/2016) (negritei) No presente caso, conforme 

já explanado, embora a Reclamada apresente fotografias da suposta 

irregularidade, não consta o laudo com certificação do INMETRO, o material 

fotográfico alegado, bem como, prova de que processo tramitou com o 
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pleno conhecimento do consumidor, situação em que fragiliza 

consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, 

diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto à facilitação 

ao direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a concessionária deveria 

ter apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor 

cobrado é compatível com os eletroeletrônicos existentes na Unidade 

Consumidora em questão. Portanto, tal fato nulifica o Termo de Ocorrência 

e Inspeção e todo o procedimento que a ele se segue para cálculo e 

constituição do valor da recuperação de consumo. Desta forma, diante da 

ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio da Reclamante. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao 

definir procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece 

que a distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

não foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129), até porque tal avaliação técnica, mesmo que realizada pelo 

laboratório do fornecedor, há de ser implementada com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma da 

ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º do art. 129). Conseguinte, ante a ausência, in 

casu, de comprovação de realização da competente avaliação técnica do 

medidor de energia retirado, quando da lavratura do TOI, da unidade 

consumidora, evidenciada está a nulidade do procedimento de 

caracterização de irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que 

resta fulminada a decorrente recuperação de consumo naquele 

alicerçada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064408099, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 30/03/2016) Nesse compasso, não demonstrada pela parte 

Ré, de forma satisfatória, a irregularidade na medição, como decorre do 

art. 373, II, do NCPC, não há como autorizar a cobrança de valores a título 

de recuperação de consumo em unidade de medição de energia elétrica, 

impondo-se a desconstituição dos débitos objeto da demanda, conforme 

se depreende da conclusão que se decorre logicamente dos fatos. 

Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova; o que 

se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação da 

Reclamante, e este restou comprovado pela falha na prestação do serviço 

essencial por cobrança de valor indevido (recuperação de consumo), bem 

como pela ocorrência as suspensão do fornecimento de energia, noticiada 

nos autos, sendo que os serviços só foram estabelecidos por força de 

medida judicial. Assim, provado o fato, impõe-se a condenação, pois, 

nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa. Ademais, ao 

sublinhar o dever de indenizar, está presente a hipótese da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado. Por fim, quanto ao pleito 

contraposto apresentado pela reclamada, não merece ser acolhido, em 

razão da ausência de licitude na emissão de cobrança da fatura emitida a 

título de recuperação de consumo objeto no TOI nº 719239. IV - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – 

DECLARAR a nulidade do TOI nº 719239, emitido em 25/04/2019; 2 – 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos referente à fatura de 

recuperação de consumo e os encargos gerados nas faturas referentes 

ao mês de maio de 2019, nos valores de R$ 664,40 e R$ 7.589,37 ambas 

com vencimento para o dia 30/08/2019, oriundas da UC 6/18152-9; 3 - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a incidir 

da data da citação (Art. 405 CC); 4 – OPINO pela improcedência do pedido 

contraposto; CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 25601998, BEM 

COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-73.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON GUMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº: 

1000832-73.2019.8.11.0032 Reclamante: ELISSON GUMES Reclamada: 

DARLEY SEBASTIAO DE ALMEIDA Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas 

partes neste processo, constante no Termo acostado no ID 26884870, 

para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela 

extinção do processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo 

requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-31.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000074-31.2018.8.11.0032 REQUERENTE: LUIZ NONATO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Considerando a notícia de quitação 

do débito pela parte reclamada e concordância da parte reclamante, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na conta 

indicada no Id nº 26383530. Após, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ALUISIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº: 

1000533-96.2019.8.11.0032 Reclamante: JUNIOR ALUISIO DA CRUZ 

Reclamada: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no ID 27528020, para que surta 

os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos 

dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-11.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA PROCESSO: 

1000862-11.2019.8.11.0032 REQUERENTE: VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente, o Requerido levanta a preliminar de falta de 

interesse de agir e ausência da pretensão resistida, contudo, a rejeito 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. III – MÉRITO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda, 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, 

proposta por VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA -ME em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, decorrente de bloqueio indevido de conta bancária da 

pessoa jurídica. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O Requerente 

afirma que o Reclamado bloqueou totalmente os serviços bancários 

atrelados à conta corrente da pessoa jurídica, ficando até mesmo impedido 

de receber os seus pagamentos, bem como efetuar os pagamentos de 

contas registradas em débitos automáticos. Aduz que a Requerida teria 

realizado o bloqueio total de sua conta devido a um deposito contestado 

na origem, mas sem maiores explicações, embora tivesse se dirigido ao 

banco na tentativa de sanar o ocorrido. A hipótese desafia a inversão do 

ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto, a complexidade de atos que encerram as 

transações efetivadas por meio de cartão de débito/crédito bem como os 

mecanismos de controle que se estabelece entre os próprios 

fornecedores denotam que tais pessoas são as que detém condições 

técnicas adequadas para produzir as provas necessárias. Mesmo com a 

possibilidade de inversão do ônus da prova e com a imposição que 

decorre do disposto no Art. 373, II, do Código de Processo Civil, a 

Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento capaz de retirar a 

ocorrência do ato ilícito, tampouco argumentos que justificassem o ato 

combatido. No caso dos autos, o banco demandado limitou-se a negar a 

ocorrência de ilicitude, não apresentando, entretanto, argumentos 

coerentes ao caso. Ocorre que restou incontroverso o bloqueio pelo 

banco reclamado, desacompanhado de qualquer autorização expressa do 

correntista, tampouco trouxe aos autos cópia do mencionado 

procedimento para apuração de suposta fraude, motivo alegado 

posteriormente pela defesa, para o bloqueio da conta corrente do autor. 

De tal modo, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da 

personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação 

pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma 

situação vexatória, constrangedora, preocupante, inegavelmente 

experimentando sensações que não podem ser consideradas mero 

aborrecimento corriqueiro. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

BLOQUEIO DE VALOR EXISTENTE NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA QUE O 

BANCO ASSIM PROCEDESSE. AGIR ILÍCITO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não merece reforma 

a decisão hostilizada. O autor, ora recorrido, demonstrou que teve o valor 

de R$ 3.501,84 bloqueado pelo demandado em sua conta corrente. O réu, 

por sua vez, não negou que tenha efetuado a retenção de tal quantia, 

alegando que há empréstimos pelo autor não adimplidos. Ainda que 

houvesse algum débito do correntista, o bloqueio só se justificaria se 

houvesse expressa autorização do autor para que a instituição financeira 

assim procedesse. Todavia, o banco réu não demonstrou ter sido 

autorizado a bloquear valores do autor. Por isso, conclui-se, tal como a 

sentença, que o bloqueio realizado se deu de forma ilícita.. Assim sendo, 

privado o consumidor de recurso que lhe é necessário para o próprio 

sustento, conclui-se configurados os danos de ordem moral, sendo 

adequado o montante arbitrado em R$ 3.000,00, observados os propósitos 

compensatório, punitivo e pedagógico. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007369333, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 31/01/2018) 

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente 

capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos 

necessários à configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar 

o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. IV – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DETERMINAR o 

desbloqueio imediato da conta corrente n. 10977-0 Agência 0479, de 

titularidade da parte autora, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil 

reais), que não se trata de multa diária, se por outro motivo diverso dos 

discutidos nos autos não estiver bloqueada; 2 - CONDENAR a Reclamada 

a pagar para a parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação válida (Art. 405 CC), e correção monetária 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo 

dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência deste, o 

devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar 

depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na instância 

recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de recolhimento da 

Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário 

da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para apresentar planilha de 

débito atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não 

sendo requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, 

ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-14.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO AMANCIO BRASILEIRO VALLADARES 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA RONDON PLACIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº: 

1001114-14.2019.8.11.0032 Reclamante: MARIA DO SOCORRO AMANCIO 

BRASILEIRO VALLADARES Reclamada: ANA MARIA DA SILVA RONDON 

PLACIDO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, OPINO 

pela homologação do acordo firmado pelas partes neste processo, 

constante no Termo acostado no ID 27601470, para que surta os efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do processo 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000046-97.2017.8.11.0032 REQUERENTE: SEBASTIÃO SALOMÉ DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Considerando a notícia de quitação do débito pela parte 

reclamada e concordância da parte reclamante, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 

925 do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito, autorizando a expedição do competente Alvará 

Judicial em favor da parte reclamante na conta indicada no Id nº 

27519248. Após, arquive-se mediante as cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/199. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000469-57.2017.8.11.0032 REQUERENTE: JOENIL MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando a notícia de quitação do 

débito pela parte reclamada e concordância da parte reclamante, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a expedição do 

competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na conta 

indicada no Id nº 26452404. Após, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 
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da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo nº: 

1000269-16.2018.8.11.0032 Reclamante: LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA 

Reclamada: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo acostado no ID 27209043, para que surta 

os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos 

dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-60.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CRUZ ETGETON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000904-60.2019.8.11.0032 REQUERENTE: FERNANDO DA CRUZ 

ETGETON REQUERIDO: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte 

Reclamada requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro 

a necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 

Cumpre destacar que a Reclamada não anexou ao processo o contrato 

assinado pela Reclamante. Logo, cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Ainda, a Demandada arguiu a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em 

razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será 

analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 24907344 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

Reclamante a inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. In casu, o Autor alega que seu nome foi 

incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, 

por débitos de R$ 69,53 (sessenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos), com inscrição realizada em 25/10/2018 e R$ 159,00 (cento e 

cinquenta e nove reais), com anotação registrada em 21/01/2019, 

comprovados por meio de extrato SPC/SERASA, anexo à exordial, o qual 

alega desconhecer. A reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão 

do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não 

adimplemento do débito decorrente dos serviços da linha telefônica por ela 

contratado e utilizado, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz 

de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 
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violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos que reiteradamente opera, não deve ser avaliado como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da 

empresa e o dever desta em indenizar os danos causados a parte que 

adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo 

de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 

5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela Reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne aos contratos nº. 

0338662923 e nº 0320116553, discutidos nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000089-63.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000089-63.2020.8.11.0053. DEPRECANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DEPRECADO: PABLO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. DESIGNO audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h45min 

para a realização do interrogatório. intime-se. REQUISITE-SE o preso. 

Comunique-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000089-63.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000089-63.2020.8.11.0053. DEPRECANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DEPRECADO: PABLO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. DESIGNO audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h45min 

para a realização do interrogatório. intime-se. REQUISITE-SE o preso. 

Comunique-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000089-63.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000089-63.2020.8.11.0053. DEPRECANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DEPRECADO: PABLO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. DESIGNO audiência para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 13h45min 

para a realização do interrogatório. intime-se. REQUISITE-SE o preso. 

Comunique-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-73.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-73.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOEL CORREA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001951-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA OLIVEIRA DE AMORIM OAB - 024.996.881-90 (REPRESENTANTE)

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001951-06.2019.8.11.0053. REPRESENTANTE: MARILIA OLIVEIRA DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de demanda aforada pela parte 

requerente em face de Energisa. Extrai-se da prefacial que a parte 

requerente sempre manteve regular média de consumo de energia elétrica; 

contudo, recentemente, a parte requerida passou a lhe cobrar mais do que 

aquele consumo mensal normal. Com lastro nestas premissas, postula a 

parte requerente pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para 

determinar à requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pelo requerente. Outrossim, in casu, impende lembrar a 

incidência das normas consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do 

encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do requerente. O risco de grave 

dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que a falta 

de energia elétrica, serviço essencial, acarreta. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à 

parte requerida abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, em virtude dos débitos aludidos na exordial, pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais). A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA OS DEVIDOS FINS 

LEGAIS. A PRÓPRIA PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O 

DOCUMENTO PERANTE A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO 

PROTOCOLO NESTES AUTOS! No mais, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Juizado especial. CITEM-SE as 

partes reclamadas, por meio de carta, que deverá ser enviada pelo 

correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na carta de 

citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-36.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCINA DIAS DE CARVALHO (ESPÓLIO)

MAURA PAULA CARVALHO BRITO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000149-36.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA ESPÓLIO: ERCINA DIAS DE CARVALHO, MAURA PAULA 

CARVALHO BRITO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide em questão deve 

ser extinta sem a resolução de seu mérito, pela ausência de condições da 

ação. Com efeito, inexiste, in casu, um título executivo líquido, certo e 

exigível para lastrear o pedido executivo exordial. As obrigações talhadas 

no contrato juntado aos autos, não foram devidamente adimplidas pela 

parte exequente. Esta mesma reconhece que tal fato, tanto assim que 

estima um valor aquém daquele efetivamente contratado. Só que tal 

estimativa não pode ficar a cargo de uma das partes contratantes, mas, 

sim, deve ser devidamente apurada em ação de conhecimento. Aliás, 

ainda que assim não fosse, esta ação de execução não se coaduna como 

o meio processual adequado à satisfação do crédito, pois que se se 

deveria habilitar no próprio inventário. Por fim, o contrato de prestação de 

serviços não está subscrito por duas testemunhas, ao arrepio do art. 784, 

III, do CPC. Por tais razões, mister a extinção do processo. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO este processo, 

pela falta das condições da ação, à luz do art. 485, VI, do CPC. Sem 

custas, sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos 

em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000751-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES OAB - MG97956 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAROLDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA VITORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000751-61.2019.8.11.0053. REQUERENTE: E. V. D. S. S. REQUERIDO: 

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Vistos 

etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Eventual "error in judicando" 

não possibilita o manejo de embargos de declaração. DISPOSITIVO. Isto 
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posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140112 Nr: 2704-06.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ozinar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam e, nos termos do 

art. 61 do CPP, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados ANTÔNIO 

JORGE DINIZ e JOSÉ OZIMAR GOMES DE SOUZA, tendo em vista a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do dos artigos 107, 

IV c/c art. 109, IV, do Código Penal. Por conseguinte, REVOGO a prisão 

preventiva anteriormente decreta em face de JOSÉ OZIMAR GOMES DE 

SOUZA, nos autos desmembrado de código 140112.Alimente-se o sistema 

do Banco de Nacional de Mandado de Prisão (BNMP – 2.0), para que faça 

constar o contramandado em face do acusado José Ozimar.Atente-se o 

zeloso gestor às seguintes providências, conforme preceitua CNGC:Art. 

974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da extinção 

da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese 

de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ). Translade cópia da presente decisão para os autos de 

código n° 140112. P.I.C.Cientifique-se o Ministério Público.Após, certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da META 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15740 Nr: 674-66.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orácio Garcia de Freitas Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Siviero, Gumercindo Vicente Raia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Machado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando a alegada omissão, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a decisão combatida.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14643 Nr: 1475-16.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Antônia Aparecida Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que a Requisição de Pequeno Valor foi expedida e 

enviada ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fls. 

160/162), quando deveria ter sido expedida ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determinado na decisão à fl. 

151. Não bastasse, devido as inconsistências, a RPV foi devolvida (fls. 

165/167).

 Portanto, ao contrário do alegado pela parte exequente (fls. 171/172; 

175/176), não há falar em ausência de pagamento/depósito do valor 

requisitado.

 Sendo assim, determino a Sra. Gestora as seguintes providências:

1. Encaminhem-se os autos ao contador do juízo para atualização do valor 

do débito, com a inclusão de honorários advocatícios no importe de R$ 

300,00 (trezentos reais), conforme determinado quando do julgamento do 

recurso de apelação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (fls. 114/124);

2. Após, sem nova conclusão, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor 

referentes ao valor principal (verbas salariais), em nome da 

autora/exequente, e aos honorários sucumbenciais, em favor do 

causídico;

3. Comprovado nos autos o depósito dos valores, expeçam-se Alvarás 

Eletrônicos;

4. Em contínuo, intime-se a parte exequente para informar o levantamento 

e quitação do valor em execução.

 Cumpridas as providências supracitadas, tornem os autos conclusos 

para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 1450-03.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Maria Cicera Virgulino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:22433/O, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que as RPV’s foram expedidas em 29/03/2016 (fls. 

180/183), contudo, não consta dos autos o comprovante de depósito dos 

respectivos valores.

 Instada a se manifestar, a parte exequente informou que não houve o 

respectivo pagamento, requerendo o sequestro do valor das contas 

bancárias do executado.

 No entanto, analisando detidamente a RPV relativa ao valor principal 

(verbas salariais atrasadas), em nome da autora/exequente, é possível 

perceber que não houve o preenchimento de alguns campos, notadamente 

o relativo ao valor total requisitado (fls. 180/181).

 Sendo assim, certifique a Sra. Gestora se as RPV’s foram devidamente 

preenchidas e não foram devolvidas. Caso constate que apresentem 

inconsistências no preenchimento, determino que:

 1. Encaminhe-se os autos ao contador do juízo para atualização do valor 

do débito, com a inclusão de honorários advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor da causa, conforme determinado quando do julgamento 

do recurso de apelação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (fls. 147/151v);

2. Após, sem nova conclusão, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor 

referentes ao valor principal (verbas salariais atrasadas), em nome da 

autora/exequente, e aos honorários sucumbenciais, em favor do 

causídico;

3. Comprovado nos autos o depósito dos valores, expeçam-se Alvarás 

Eletrônicos;

4. Em contínuo, intime-se a parte exequente para informar o levantamento 

e quitação do valor em execução.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.
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 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12194 Nr: 992-20.2006.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Daniel, Tânia Maria Daniel Freitas, 

Supermercado Tânia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW Construtora Ltda, Salustiano Lourenço de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente impende registrar que o despacho de fl. 256 é inoportuno, haja 

vista que sequer houve a angularização processual. Logo, tendo em vista 

o equívoco, revogo o despacho de fl. 256.

 Pois bem. Conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 255, não foi 

possível citar a parte requerida, eis que não localizada no endereço 

declinado nos autos.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez), apresente 

o endereço atualizado dos requeridos, com vistas a citação e regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito sem exame do 

mérito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40618 Nr: 1223-66.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Marta de Lima, Luiz Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente (fl. 62).

A pesquisa para obtenção do endereço da executado será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17076 Nr: 1786-70.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Ferreira D'Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 924, 

V, do CPC.ISENTA a Fazenda Pública MUNICIPAL do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 39 da Lei 6.830/80.Sem condenação 

em honorários, diante da ausência de citação.Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 100 (cem) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.Por fim, determino o 

desbloqueio do valor de R$ 35,71 (trinta e cinco reais e setenta e um 

centavos) efetivado na conta bancária do executado via Bacenjud à fl. 

37.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, certifique-se 

e arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 3421-71.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão Particpação Empreendimentos e Adminsitração 

LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essinom Raimundo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Vistos, etc.

 Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), 

entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora não estampa o 

real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico almejado pela parte autora.

 Em que pese a ausência de previsão legal específica para o valor da 

causa nas ações possessórias, entende-se que nessas hipóteses deverá 

ser observado o artigo 292, IV, do CPC, que estabelece “o valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido”.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor adequado às 

ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não 

retratasse proveito econômico direto, é o correspondente ao valor do 

imóvel que alega risco de sofrer turbação ou esbulho. Nesse sentido: RE 

n.º 490.089-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003; Agravo 

Regimental no Agravo n.º 778.771-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 

19/10/2006.

Desta forma, requerendo a parte autora a proteção possessória, mister se 

faz que o valor dado à causa seja compatível com o valor do imóvel objeto 

do litígio.

Embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), o objeto da ação é a reintegração de posse sobre um 

imóvel rural de 130,00 hectares (fls. 35/37). Logo, inquestionável que o 

valor da causa está incorreto.

 Desta forma, conforme disposto nos artigos 292, §3.º e 321 do CPC, 

determino que a parte autora emende à inicial retificando o valor da causa 

e, por conseguinte, efetue o recolhimento das custas e taxas 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito sem exame do mérito.

 Findo o prazo, certifique, e tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 150399 Nr: 1569-41.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Araújo Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT

 Visto, etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face da 

acusada DORALICE ARÁUJO REIS, imputando-lhe a pratica do crime de 

homicídio qualificado, na forma tentada, descrito no art. 121, §2º, inciso III, 

c/c art. 14, inc. II, e art. 61, II, inc. f, ambos do Código Penal.

Compulsando inteiramente aos autos, mais precisamente à folha 90, 

nota-se informações da certidão do oficial de justiça, que a custodiada 

Doralice Araújo Reis, se encontra custodiada na cadeia pública feminina 

de Nova Xavantina/MT.

Outrossim, considerando que se encontra designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 13h00min no 

presente autos, e verificando a distância da unidade prisional de Nova 

Xavantina/MT, para com essa Comarca, e a fim de diminuir as despesas 
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da máquina pública e dar maior celeridade processual, importante se faz a 

expedição de Carta Precatória para interrogatório da acusada.

Conclusão.

Com isso, DETERMINO a expedição de Carta Precatória, para o 

interrogatório da acusada DORALICE ARAÚJO REIS, na respectiva 

Comarca onde se encontra custodiada, bem como seja intimado acerca da 

audiência designada nesta Comarca para o dia 04 de fevereiro de 2020, 

às 13h00min, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas 

arroladas.

 Intime-se o advogado da acusada quanto à data da audiência de 

instrução redesignada para o dia 04/02/2020, oportunidade em que se 

procederá a oitiva das testemunhas, cientificando-o também que o 

interrogatório será realizado no Juízo Deprecado, devendo acompanhar a 

tramitação da missiva e se fazer presente na oralidade.

 Cientifique o Ministério Público.

Providencie o Sr. Gestor o encaminhamento das peças necessárias a 

instrução da Carta Precatória, nos termos da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo de Réu Preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 150399 Nr: 1569-41.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Araújo Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT

 Vistos.

Considerando que até presente momento não se deliberou nenhuma 

intimação das testemunhas e vítima, para serem ouvidos na oralidade 

designada para o dia 04 de fevereiro de 2020, às 13hs.

Outrossim, como esta magistrada fora designada para jurisdicionar 

cumulativamente na 1º e 2º vara de Porto Alegre do Norte a partir do dia 

07/01/2020, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

Comarcas de São Félix do Araguaia – MT e Porto Alegre do Norte-MT, 

assim sendo, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 13 de fevereiro 

de 2020, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Por derradeiro, CUMPRA-SE a decisão exarada de folha 105 e verso.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144511 Nr: 1641-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Levino de Oliveira e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:OAB/MT 21.078, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 

10296, Rogério Nobrega da Silva - OAB:OAB/MT 14.736A

 Vistos. Considerando que as testemunhas não foram intimadas da 

presente oralidade, Redesigno-a para o dia 01 de setembro de 2020, às 

15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. Comunique-se 

a presente decisão ao Juízo Deprecante, com cópia da certidão do Oficial 

de Justiça. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44920 Nr: 1393-04.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, somente em situações excepcionais admite-se a 

relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de 

alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito não 

alimentar. Para tanto, é preciso demonstrar a inexistência de outros bens 

do devedor passíveis de penhora. Isto porque, a execução deve-se 

pautar na busca do equilíbrio entre os princípios da efetividade da 

execução e da menor onerosidade possível. Ocorre que, no caso em 

comento, ainda não foi realizada nenhuma diligência, com vistas a 

localização de bens em nome do executado. De modo que, por ora, a parte 

exequente deve se valer de outros meios expropriatórios disponíveis. No 

mais, defiro os pedidos de pesquisa de bens do executado e penhora de 

eventuais veículos registrados em seu nome, por meio dos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD. Proceda-se a busca de veículos registrados em 

nome do executado junto ao RENAJUD. Havendo localização de veículos, 

determino a inclusão de restrição de transferência em relação a tantos 

quantos baste para quitação do débito, devendo ser procedida à penhora 

dos mesmos mediante termo nos autos, intimando-se o executado para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Defiro de igual modo, o 

pedido de pesquisa via sistema INFOJUD. O resultado da pesquisa pelo 

sistema INFOJUD também seguirá em anexo. Em razão disso, 

PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas para que o 

presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que 

entender de direito.Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21018 Nr: 1922-96.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que ambas as partes interpuseram recurso de 

apelação.

 Verifica-se, ainda, que somente a autarquia requerida foi intimada para 

apresentar contrarrazões, contudo, manteve-se silente (fls . 

170/170verso).

Assim, tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela 

autarquia requerida (fls. 157/167), intime-se a parte autora/apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 

1º do art. 1.010 do CPC.

Após, sem nova conclusão, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1.ª Região, conforme determinado pelo art. 1.010, § 3º 

do CPC, com os cumprimentos deste juízo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 898 Nr: 328-96.2000.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rogério Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pedro S. dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a Fazenda Pública Estadual, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado às fls. 130/144, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136481 Nr: 32-78.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R B do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Indefiro o pedido de citação por edital da parte executada (fl. 

30), eis que não foram esgotados todos os meios hábeis para sua 

localização. Vale lembrar que a citação por edital é utilizada em última 

opção, tão somente quando evidenciado que o citando encontra-se em 

local ignorado, incerto ou inacessível, conforme prescreve o art. 256 do 

CPC/2015. Ao passo que, o citando será considerado em local ignorado ou 

incerto se infrutíferas todas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos, conforme disposto no §3º do artigo 256 do 

CPC. No caso em comento, observa-se que houve uma tentativa de 

citação da executada por carta, que retornou porque o endereço era 

insuficiente (fl. 13). Com isso, foi determinada a citação por oficial de 

justiça neste mesmo endereço, que restou infrutífera (fl. 27). Apesar de 

ter sido tentada a citação pessoal apenas em um único endereço, em 

seguida, sem realizar qualquer diligência para localização do paradeiro da 

parte executada, a Fazenda Pública exequente requereu a citação por 

edital. Ora, consoante o disposto no artigo 256, §3º, do CPC, antes de 

proceder-se a citação por edital deve-se tentar a localização pessoal do 

demandado através da requisição de informações sobre seu endereço 

junto aos órgãos conveniados ao Juízo. Ocorre que, referida diligência 

sequer foi requerida a este juízo pela parte exequente. Desse modo, 

revela-se prematura a citação por edital. A respeito do assunto, de acordo 

com a orientação jurisprudencial da Terceira Turma do STJ, é nula a 

citação por edital antes de terem sido providenciadas todas as tentativas 

de localização do réu. Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente o endereço atualizado da parte executada, ou 

requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40393 Nr: 1008-90.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Zuliano da Costa, Ismael Igor de Oliveira 

Fernandes, Wirton Elias Saraiva dos Santos, Valdir Rogério dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O, 

Defensor Público - OAB:Mat. 100164, Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O, Rodrigo Candido da Silva - OAB:18735/A

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado Dr. Cleuber Vieira de Souza via DJE, para 

apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para confecção de sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 2361-68.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Reis Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Faeda - OAB:3589-B

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito 

com exame do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC.Em razão da 

litigância de má-fé, condeno o autor ao pagamento de multa no percentual 

de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

artigo 81 do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Friso, entretanto, que sendo o 

autor beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência estão sujeitas a condição suspensiva de exigibilidade, 

conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se.São Félix do Araguaia-MT, 29 de Janeiro de 

2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 896-97.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariozan Dantas Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Siqueira Faria - 

OAB:7028

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar, 

ante o teor o LAUDO de fls. 290/362, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 734-34.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de remetê-los ao Gabinte, ante a consulta no 

SISCONDJ- DEPÓSITOS JUDICIAIS, já consta como pago os alvarás de fls. 

118/119.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-14.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVER MATHEUS TORRES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010014-14.2016.8.11.0017. REQUERENTE: ANDERSON DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: KELVER MATHEUS TORRES AMORIM Vistos. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A parte autora 

compareceu a secretária e certificou aos autos que firmou acordo com 

requerido e, assim requer a homologação e, por conseguinte a extinção da 

presente lide, com a respectiva baixa (ID n. 26024628). Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura 

digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-58.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010132-58.2014.8.11.0017 Reclamante: DANIELA CAETANO DE BRITO 

Reclamada: OI S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE 

INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Visto, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C 

RESTITUIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, na qual a 

parte Autora alega em síntese que não contratou o plano na forma 

cobrada e lançada pela Reclamada, que possui a linha telefônica celular n° 

(66) 8439-7567 desde o ano de 2007, sempre se utilizando de serviços de 

telefonia pré-paga e que que somente aderiu a proposta da atendente em 

face do que apresentado, contudo a empresa ré enviou a fatura referente 

a competência junho de 2014 com o valor cobrado exorbitante, diverso do 

que havia sido ofertado à reclamante. Relata que no mês de maio de 2014, 

foi ofertado à requerente o plano conta 50, pelo valor de R$ 39,90 (trinta e 

nove reais e noventa centavos) para ligações ilimitadas mais o valor de R$ 

10,00 (dez reais) pela internet móvel, totalizando o importe de R$ 50,00 

(cinquenta reais) mensais, o que não se consolidou conforme os valores 

cobrados nas contas de junho e julho de 2014. Continua que tentou 

resolver a situação amigavelmente e faz negativa dos débitos, e ingressou 

com a presente, requerendo declaração de inexistência dos débitos, 

danos materiais com a condenação da Requerida à restituição em dobro 

do indébito que totalizam o importe de R$ 794,10 (setecentos e noventa e 

quatro reais e dez centavos), que deverão ser devidamente atualizados a 

partir do desembolso, danos morais e procedência da ação. A Reclamada 

em sua Defesa contesta e alega que HOUVE CONTRATAÇÃO do plano, 

legitimidade da cobrança, vez que contratados e utilizados os serviços 

que originaram a cobrança dos valores excedentes à Reclamante, 

pugnando pela inexistência dos danos materiais e incidência da repetição 

de indébito, por consequência inexistência dos danos morais que não 

podem ser confundidos por mero aborrecimentos, impossibilidade da 

inversão do ônus da prova, devendo a ação ser julgada totalmente 

improcedente. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte Reclamada alega não só a existência de 

relação negocial entre as partes, mas que não houve contratação indevida 

do plano reclamado, e que por isso não praticou ato ilícito algum, não 

podendo ser condenada pelos danos materiais e por danos morais, aja 

vista que as cobranças reclamadas pela Autora, se trata do regular 

exercício de seu direito pela utilização dos serviços. Neste contexto, 

caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a contratação do plano, que 

demonstraria a licitude da cobrança a Reclamante, o que não fez, 

sobretudo porque evidenciada a falha na prestação dos seus serviços, 

pois há tempo já era cliente da Demandada e demonstrada a regularidade 

de sua contratação e valores acostumada a pagar, que não contestado, 

não podendo a Reclamante ser penalizada por sua negligência, vez que 

não comprovada de maneira eficaz a contratação e valores que lançados 

e forma cobrada, vez que aguardava sua fatura na forma acordada, e sob 

a Reclamada recai a responsabilidade por vício em seus produtos e 

serviços ofertados. Trata-se, no caso, de relação de consumo, restando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, vez que suas 

alegações encartadas aos autos em sua peça contestatória não foram 

revestidas de comprovação acerca do que lá mencionado. Constatada a 

falha na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a 

reclamada à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Saliento 

que, não há provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela 

reclamada culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Analisando 

os autos, verifico que a parte Autora logrou êxito ao demonstrar a patente 

falha na prestação de serviços através dos documentos anexados, e que 

a situação posta ao sentir deste juízo, provavelmente ocorreu sim, na 

forma narrada na exordial, tendo a Reclamada oportunizada e não 

comprovado a contratação realizada. Logo, a parte ré não trouxe prova 

alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR acerca de argumentos, 

documentos e plausibilidade pela legalidade da cobrança efetuada, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Pois bem. 

Concernente ao mérito da demanda, analisando-se a documentação 

encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, ficou 
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demonstrado nos autos à má prestação do serviço em desfavor da parte 

reclamante. Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código 

de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deva atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Desta feita, tenho 

que a Requerida prejudicou a Autora, devendo assim responder pelas 

consequências, qual seja, obter o ressarcimento do valor pago, na forma 

preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, e indenizar a parte 

por eventuais danos experimentados de forma injusta, bem como a 

indenização pelos danos materiais, na forma preconizada no artigo 42 do 

Códex consumerista e danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se 

a um só tempo, prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Portanto, e por tudo mais que dos autos consta, Julgo 

parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial para: I – DECLARAR a 

inexistência do débito lançado na inicial, e RESTITUIR a Autora na 

repetição de indébito em dobro o valor cobrado indevidamente que não 

contratado, totalizado em R$ 794,10; e II – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – 

assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-44.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

ACACIO ALVES SOUZA OAB - MT14724/B (ADVOGADO(A))

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DIAS OAB - SP263705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010012-44.2016.8.11.0017 Reclamante: ANTONIO FERNANDES DE 

MEDEIROS Reclamada: AGT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 

LTDA. SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ANTONIO FERNANDES DE MEDEIROS em desfavor de AGT 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. MÉRITO Noticia parte Reclamante que entrou em 

contato com a Reclamada via meio telefônico, para efetuar a compra de 02 

(dois) produtos, sendo 01 (um) compressor de ar 10 OS 100L MVEL ATG2 

-10/100V – MV pressure - 110/220V e 01 (uma) máquina inversora de 

solda MMA 200 DC 220V V8 Brasil, onde foi efetuado seu cadastro e 

posteriormente enviado boleto bancário para pagamento da quantia 

equivalente aos 02 (dois) produtos, que devidamente pagos, conforme 

comprovante anexado aos autos, totalizando a importância de R$ 1.992,25 

(um mil novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos). Narra que, 

tendo realizado o pagamento do boleto, a Reclamada via telefone, informou 

que não mais enviaria o produto, sendo certo que o valor pago 

correspondia à aquisição de apenas 01 (um) dos itens da lista de 
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compras, e solicitou os dados bancários do Autor para efetuar o estorno 

dos valores, onde o Autor informa a sua negativa, tendo em vista alegar 

ter pagado pelos dois produtos e, portanto, aguardava a entrega dos 

equipamentos conforme acordado. Assim, postulou a presente, 

requerendo a entrega dos produtos e danos morais. A Reclamada, em 

sede de defesa inicialmente propôs a devolução do valor R$ 1.992,25 (um 

mil novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) pagos pelos 

produtos e em caso negativo, foi também efetuada a proposta da entrega 

dos produtos objetos da ação, que não foi aceito pelo Autor. No caso dos 

autos, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, ante a demora superior ao prazo pactuado para a entrega do 

produto adquirido, não se desincumbindo de afastar a verossimilhança 

das alegações do Consumidor, devendo este socorrer-se da inversão do 

ônus da prova à luz do que preconiza o art. 6º, VIII do CDC. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo, restando caracterizado o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, vez que suas alegações encartadas aos autos em 

sua peça contestatória não foram revestidas de comprovação acerca do 

que lá mencionado. No presente caso, verifica-se a legitimidade da 

Reclamada, tendo em vista que, é beneficiária da relação comercial que 

realiza com seus consumidores, e sob si recai a responsabilidade por 

vício em seus produtos e serviços ofertados, tendo em vista integrar a 

cadeia de consumo. Nesse sentido: Ação de indenização por dano 

material e moral. Sentença de procedência. Pretensão à reforma 

manifestada pela ré. Legitimidade passiva da ré, que integrou a cadeia da 

relação de consumo. Parceria com a vendedora "Americanas.com" 

evidenciada. Responsabilidade solidária a teor do parágrafo único do art. 

7º e do artigo 34, ambos do CDC. Não caracterização, em tese, das 

hipóteses previstas nos artigos 940 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, 

pois não se trata de pagamento decorrente de cobrança indevida. Ao 

contrário, o valor, quando pago, era devido. Caso, sim, de inadimplemento 

contratual (não entrega de produto comprado pela internet). Não 

configuração de dano moral. O aborrecimento decorrente de 

inadimplemento contratual não implica, ordinariamente, dano moral. 

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Estadual. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O 

RECURSO DA AUTORA. (TJ-SP 10010302620178260368 SP 

1001030-26.2017.8.26.0368, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 

19/09/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/09/2017). Nestas condições que as propostas efetuadas tardiamente 

pela Reclamada ao Reclamante, evidenciaram que o ato se deu de modo 

contrário à pretensão do consumidor, posto que este não solicitou 

estorno, e sim, o efetivo cumprimento da oferta. Ademais, que o preço 

anunciado não apresenta manifesta desproporção entre os valores 

praticados de mercado, podendo induzir qualquer homem médio a 

acreditar que se trata e oferta válida, gerando-se severa expetativa de 

cumprimento. Nessa toada, uma vez que houve a oferta do serviço pela 

Reclamada, e a aceitação do consumidor, com o efetivo pagamento, deve 

o fornecedor de produtos e serviços proponentes cumprirem a obrigação 

anunciada. Não ocorrendo o cumprimento nos termos ofertados, incorrerá 

nos mandamentos do artigo 35 do CDC, a saber: Art. 35. Se o fornecedor 

de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I 

- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, 

apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de 

serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de 

quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas 

e danos. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

OFERTA DE PASSAGENS INTERNACIONAIS POR PREÇO PROMOCIONAL. 

ACEITAÇÃO DA OFERTA PELOS AUTORES E NÃO EMISSÃO DE 

E-TICKETS PELO CANCELAMENTO POR ALEGADO ERRO GROSSEIRO. 

ALEGAÇÃO DE ERRO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A 

OFERTA. PREÇO PROMOCIONAL QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA POR CRIAR EXPECTATIVA DE 

CONSUMO AO VEICULAR ANÚNCIO COM PREÇO PROMOCIONAL. DEVIDO 

O CUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006873020, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/08/2017); Logo, 

tem-se que efetivamente houve falha na prestação do serviço, com 

fundamento do art. 14 do CDC, na medida em que a Reclamada deixou de 

fornecer serviços adequado ao consumidor. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação dos serviços da 

reclamada em não executar os serviços contratados nos moldes em que 

foram propostos. Nesse sentido; AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFERTA DE PRODUTO. DESCONTO. 

CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA QUE CONDENA O RÉU À OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A 

OFERTA ANUNCIADA E À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSURGÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. 

INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. PREÇO OFERTADO NO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. DEVER DO 

FORNECEDOR DE CUMPRIR A OFERTA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do exposto, decidem os 

Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do 

Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0012940-68.2013.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Marina Lorena Pasqualotto, 

julgado em 18.08.2015). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000, 00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, devendo esta ser 

condenada a indenizar o Reclamante pelos danos causados. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

Reclamada à proceder à entrega dos produtos nos termos da compra 

realizada, os sendo; 01 (um) compressor de ar 10 OS 100L MVEL ATG2 

-10/100V – MV pressure - 110/220V e 01 (uma) máquina inversora de 

solda MMA 200 DC 220V V8 Brasil, condicionado ao prévio pagamento do 

Reclamante do valor inicialmente ofertado, qual seja, R$ 1.992,25 (um mil 

novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos), que demonstrado já 

ter sido efetivado, em atenção ao art. 6º da Lei nº 9099/95, para não 

configurar enriquecimento ilícito; b) CONDENAR a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – 

assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000310-91.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DIVINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS alegando a parte Reclamante que sofreu 

descontos indevidos em duplicidade em sua fatura de cartão de crédito 

referente a uma compra efetuada de um liquidificador no valor de 219.90 

(duzentos e dezenove reais e noventa centavos), em 10 parcelas de R$ 

21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) na data de 13/03/2018 

na loja HAVAN de Barra do Garças-MT. Ao final pugnou pela devolução 

em dobro do valor totalizado na importância de R$ 438,00 (quatrocentos e 

trinta e oito reais) corrigidos com juros e correção monetária, pelos 

valores indevidamente cobrados em sua fatura do cartão de crédito por 

indébito, a qual a parte autora alega ser indevida, uma vez que não 

reconhece os lançamentos em duplicidade que já foram debitados em seu 

cartão de crédito, (comprovante de pagamento e cobrança em anexo; 

sendo certo que as cobranças debitadas em duplicidade não foram 

efetivadas pela Demandante, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No que tange a preliminar 

de carência de ação por ilegitimidade passiva, arguida pela Reclamada, 

que atribuiu à responsabilidade do indébito, à administradora de cartão de 

crédito e do banco emissor do cartão da autora, deixo de acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, tendo em vista 

que integra a negociação apontada pela reclamante, portanto integrante da 

prestação de serviço, possuindo legitimidade passiva para responder a 

presente demanda. Rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece Juízo 

de procedência. Colhe-se dos autos que a Reclamante vem sofrendo 

descontos em sua fatura de cartão de crédito, nos valores alhures 

mencionados, que totalizaram a importância indevida lançada e paga no 

valor de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais). Segue alegando 

que entrou em contato com a empresa, efetuou ligações a Reclamada 

informando do indébito em duplicidade, vez que não reconhecia as 

cobranças repetidas que não autorizadas. A requerida por sua vez em 

sede de contestação aduz que não possui responsabilidade no caso em 

tela, se limitou a tão somente informar que a situação foi causada pela 

administradora de cartão de crédito que não lançou os calores 

corretamente. Pois bem. Verifico que razão não assiste a Reclamada, pois 

conforme documentos acostados pela Reclamante infere-se que a 

cobrança que estava sendo realizada em seu cartão de crédito não é de 

sua responsabilidade, tratando-se de má prestação de serviço perpetrada 

pela Demandada. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou 

trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a legalidade validade e 

regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor, alegando ilegitimidade de parte como peso máximo de sua 

defesa. Portanto, cabível a restituição do valor cobrado indevidamente 

pela Reclamada no em dobro, vez que presentes os requisitos contidos no 

parágrafo único do Art. 42 do CDC. Quanto ao dano moral, cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no 

art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, 

o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, 

preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, 

incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Nenhuma prova é 

acostada pelos demandados de modo a convencer do acerto quanto ao 

que alega, pois nenhum só documento traz de maneira a demonstrar que 

cumpriu com sua parte na avença. Ora, a cobrança em duplicidade 

referente à venda de um produto, é atitude altamente censurável e que 

viola dever ético e jurídico, abusando a Reclamada da consumidora. Tal 

fato, sem sombra de dúvidas materializa dano extrapatrimonial passível de 

condenação indenizatória. A respeito, verbis: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA VIA INTERNET 

POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANCA EM DUPLICIDADE NAS 

FATURAS DE UM DOS AUTORES E DE SUA ESPOSA. DEMASIADA 

DEMORA NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR ARBITRADO EM R$ 1.500,00 SUFICIENTE, NA MEDIDA EM QUE 

NÃO HOUVE SITUAÇÃO COM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR 

VALOR MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (Recurso 

Cível Nº 71004714176, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/01/2014). 

Demonstrada a retenção indevida dos valores pela requerida. Dano moral 

que se mostra presente, porquanto o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual. Dever de reparação que advém da retenção 

indevida dos valores. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos formulados por LUZIA DIVINA DA SILVA em desfavor da HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, para CONDENAR a Reclamada a 

devolver, da forma já dobrada, o valor de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta 

e oito reais), corrigido monetariamente pelo IGPM-FGV desde a data do 

arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso; bem como CONDENAR a Reclamada à pagar a Autora o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido 

materialmente pelo IGPM-FGV desde a data do arbitramento e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000079-98.2018.8.11.0017 Reclamante: NALCER DA SILVA SOTERIO 

Reclamado: BANCO BMG S.A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO S E N T 

E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em 

que a causa de pedir funda-se na alegação do autor que relata que ao 

retirar holerites se surpreendeu com a quantidade de empréstimos que 

estavam sendo cobrados, desde o ano de 2016 que foi o período em que 

conseguiu retirar, que desconhece os empréstimos em nome do 

Reclamado (cartão de crédito) com parcelas variadas, chegando já a ser 

descontado o valor de R$ 8.343,53, e requer repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito, cancelamento dos serviços contratados que não 

reconhecidos, bem como indenização por danos materiais e morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente adquiriu junto ao 

Reclamado a contratação dos serviços de cartão de crédito, cuja proposta 

– Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e 

Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, documento pessoal 

do autor (carteira nacional de habilitação), Declaração de Residência, 

seguem anexos. Destaca-se que não há informação e ou comprovação de 

que houve perda ou furto de seus documentos pessoais, o que afasta a 

possibilidade de fraude. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e 

Autorização para Desconto em Folha de Pagamento encontra-se 

devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar 

a partir dos documentos pessoais acostados na Inicial em consonância 

com os demais, igualmente, assinados por ele, inclusive, se compararmos 

com a assinatura oposta no termo de audiência de conciliação, e na 

procuração, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, 

percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da 

parte autora. Ora, se a contratação existe, e restou inadimplente, 

conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado, no que o 

requerido restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. 

Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em 

provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o 

Requerido em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados não vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, 

lançar édito de improcedência. Assim, legítima a cobrança efetuada pelo 

Reclamado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

NALCER DA SILVA SOTERIO, em desfavor do BANCO BMG S.A. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO [1] “É necessário que 

da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura 

se possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata 

de medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-54.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DALGISA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N°: 8010076-54.2016.8.11.0017 PARTE AUTORA: DALGISA PEREIRA 

COSTA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECLAMAÇÃO CÍVEL 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, onde determino sua inversão, 

nos termos do artigo 6º, VIII. Consigna-se que a demanda está instruída 

com documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo preliminares, 

passamos a análise do mérito. Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, vez que relata que possuía plano com a Reclamada que foi 

suspenso indevidamente sob alegação de falta de pagamento da fatura 

com vencimento em 06/12/2015 que paga em 10/12/2015, ou seja, quatro 

dias após o vencimento foi devidamente quitada, e anexou comprovantes 

dos pagamentos, comunicado de cancelamento de seu contrato e ainda 

indicação para inclusão na SERASA pela mesma dívida. Nestas condições 
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que indignada, , não restando alternativa senão ingressar a demanda 

judicial. Desse modo, ficou demonstrada a cobrança indevida e a 

suspensão dos serviços de telefonia móvel pela reclamada conforme – 

IDs n.º 8391395 e 8391395, e o que encartado pela Reclamada em sua 

defesa evidencia a má prestação de serviço demonstrada pela autora, 

que demonstrou os pagamentos de faturas já quitadas, e a presente 

situação está acobertada com os ditames e preceitos da legislação 

consumerista. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação à autora, e menciona que 

há exercício regular de direito, vez que a parte autora deixou de pagar 

pelos serviços utilizados, que por isso não há má-fé, e ainda ausência dos 

danos morais. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a legalidade da cobrança e 

a suspensão indevida dos serviços, vez que, comprovadamente foi 

quitada a fatura objeto da lide, após 04 (quatro) dias de seu vencimento, e 

a Reclamada em sua normatização, primeiro efetua a suspensão parcial 

em 15 (quinze) dias, e somente após 45 (quarenta e cinco) dias que 

efetua a rescisão contratual, que efetivada mesmo a autora já tendo 

efetuado o pagamento. A cobrança e ameaça de inclusão indevida da 

autora pela Reclamada nos órgãos de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, vez que devidamente adimplidas as faturas da Reclamante. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir falhas que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamante teve abalo por dívida não devida e 

ainda suspensão do serviços de sua linha de telefone. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a cobrança 

indevida, por si só, enseja dano moral, independentemente da prova 

objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. Mas 

houve repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente de 

cobrança de débito já pago e ainda suspensão de sua linha 

indevidamente. A reclamada é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte, necessita primar por prestar serviços de boa qualidade e aparelhar 

seu sistema, afim de exercer excelência . Sobre a matéria o STJ decidiu o 

seguinte: STJ. Agravo regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano 

moral. Inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in 

re ipsa. Quantum indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é 

viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar a 

reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento 

danoso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-67.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CUBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Autos do Processo nº 

8010004 -67.2016.811.0017 Reclamante: RICARDO DE CUBAS Reclamada: 

VERDE TRANSPORTES LTDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RICARDO DE CUBAS em 

face de VERDE TRANSPORTES LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se 

à existência de danos materiais e danos morais em razão do extravio de 

bagagem em viagem contratada pela parte autora, para o trecho de Barra 

do Garças – MT, com destino a cidade de São Félix do Araguaia -MT. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Inicialmente ressalto que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. O autor relata que embarcou no ônibus da reclamada, no dia 

08 de novembro de 2015 da cidade de Barra do Garças – MT, com destino 

a cidade de São Félix do Araguaia -MT e ao desembarcar no destino, 

sendo este a cidade de São Félix do Araguaia, o Motorista da empresa de 

ônibus em que estava viajando não encontrou a bagagem do Requerente. 

Por sua vez, a reclamada não confirma o extravio e contesta quanto a 

inexistência do dano material, por inexistência de comprovação mínima e 

seu respectivo quantum, e que inexiste nos autos sequer comprovação de 

que o autor realizou a viagem, improcedência do pagamento de 

indenização por danos morais e da ação. O autor apresentou impugnação 

e anexou aos autos comprovantes de sua passagem e de seu ticket de 

bagagem, mas não anexou comprovação de seus bens materiais. Pois 

bem, a parte requerente pugnou pela condenação da parte requerida no 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

referente ao valor estimado dos bens extraviados com a mala e os 

referidos gastos. Todavia, não trouxe aos autos notas fiscais ou recibos 

de nenhum dos bens extraviados. Inexistindo nota fiscal ou qualquer 

comprovante referente aos itens extraviados, não deve ser reconhecido o 
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dever da reclamada de indenizar o reclamante, porquanto não se 

desincumbiu esta última do ônus imposto pelo artigo 371, I, do CPC/2015, 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Com efeito, os danos 

materiais não se presumem, de modo que os efetivos prejuízos materiais 

suportados devem ser suficientemente comprovados, uma vez que a 

indenização mede-se pela extensão do danos, nos moldes do artigo 944 

do Código Civil. No mesmo sentido a TRU/TJMT: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM NÃO DEVOLVIDA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

(ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – DEVER 

DE INDENIZAR O EFETIVAMENTE COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado EXTRAVIO de bagagem do Autor, 

que até a presente data não foi devolvida, resta configurada a falha na 

prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em 

vista que o Reclamante juntou aos autos PROVAS suficientes de que era 

passageiro do ônibus e que sua bagagem foi extraviada. DANO MORAL 

CONFIGURADO. O EXTRAVIO de bagagem traz, em si, a presunção da 

lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 

686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 

22280/2005, Des. José Silvério Gomes). QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da condenação a título de 

reparação pelos DANOS morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do DANO moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do DANO, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

“Reparação Civil por DANOS Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas 

dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) de DANOS morais, guarda relação com os critérios acima, devendo 

ser mantido. Tendo em vista que nunca foi devolvida. Com relação aos 

DANOS MATERIAIS , entendo que devem ser devolvidos os valores 

efetivamente comprovados, com a redução dentro dos valores das notas 

fiscais demonstradas nos autos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Recurso Inominado nº.: 8010266-90.2015.811.0004 Origem: 

Juizado Especial Cível de Barra do Garças Recorrente(s): VIAÇÃO 

XAVANTE LTDA Recorrido(s): FREDERICO MACIEL MARQUES Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

04/04/2019. Grifei. Já quanto ao dano moral este comporta acolhimento; 

contudo, o valor arbitrado deverá guardar proporcionalidade à efetiva 

prova produzida nos autos. É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar, 

à parte Requerente, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença. Indefiro o pedido de indenização por danos materiais, e o 

faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-62.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JIUFLAY WARGS E FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LUIZA PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

VALNEY RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BORGES OAB - GO22280 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010015-62.2017.8.11.0017 Reclamante: JIUFLAY WARGS E FREITAS 

Reclamados: VALNEY RAMOS PEREIRA e DIVINA LUIZA PEREIRA EIRELI - 

ME AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, 

estando as partes devidamente qualificadas em epígrafe, pugnando nos 

termos deduzidos na inicial. Preliminarmente, denoto que a solução da lide 

demanda a produção de prova pericial de natureza complexa sendo 

imprescindível ao deslinde do ponto controvertido no litígio. Citadas para 

defender-se, as demandadas trouxeram aos autos contestação e 

manifestou RECONHECIDAMENTE por este juízo versões conflitantes 

apresentadas acerca dos fatos que ensejam a presente demanda, desta 

feita, que vislumbra-se pela necessária prova pericial especializada 

acerca de várias situações que ocorreram a despeito do descumprimento 

de contrato de compra e venda noticiado por ambas as partes do veículo 

náutico – JETSKI em questão, conforme se infere dos autos. Desta feita, 

que do que se extrai da alegação do reclamante quanto aos defeitos 

apresentados no JETSKI que reclamados após 90 (noventa) dias de sua 

aquisição e por se tratar de um produto do ano de 2011, aliado aos 

elementos trazidos pela defesa em sua peça - Contestação, chega-se à 

conclusão de que há necessidade de prova mais acurada para se chegar 
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a uma solução justa da lide, ou seja, a produção de prova pericial 

específica, o que refoge a competência deste juizado. Conforme dispõe o 

artigo 3º, “caput”, da Lei Federal n.º 9.099/1995, o Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade. Fica afastada, portanto, a competência 

desta justiça especializada quando a matéria debatida depende de prova 

complexa para solução da controvérsia. Assim, analisando os autos, resta 

evidente que se trata de uma causa complexa, em que necessita de 

maiores esclarecimentos técnicos, de profissionais especializados para 

que se possa ter segurança no julgamento. A competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, como é o caso, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. Neste sentido, temos: (Procedimento do Juizado Especial Cível 

247690420148110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO 

DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO 

SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECORRIDO – SEMELHANÇA ENTRE AS 

ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada do 

contrato assinado pela parte Recorrente e sendo semelhantes as 

assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, para extinguir o processo com base na complexidade 

da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, quando demonstrada 

a sua necessidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

352688120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. REAÇÃO AO 

PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado 

em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. 

RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

PROVA PERICIAL - A incompetência dos Juizados Especiais para análise 

da matéria ante a necessidade de prova pericial só se justifica quando a 

causa assumir complexidade fático-probatória que torne inviável o 

procedimento inicialmente adotado, como ocorreu nos autos. 3. O julgador 

é o destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das 

provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, 

o deslinde da presente controvérsia demanda a produção de prova 

pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. A solução da lide 

está, assim, adstrita à realização da prova técnica de maior complexidade, 

já que a simples inspeção judicial não será suficiente para demonstrar se 

houve ou não falha na prestação do serviço da requerida que ensejou em 

danos sofridos pela autora. Até porque, não há provas suficientes nos 

autos para que este juízo decida sob a livre convicção de que houve culpa 

exclusiva de uma das partes. 4. Forçoso é reconhecer a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa. 

Sucede, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, que o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o 

declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, ressalvada a hipótese de interposição de nova 

demanda perante o Juízo competente. 5. Preliminar reconhecida. Recurso 

conhecido e desprovido. Conteúdo da sentença mantido. 6. Custas e 

honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do caput do 

art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. (TJ-DF - ACJ: 20140110200494 DF 

0020049-05.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/11/2014 . Pág.: 263) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MOTOR DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA A APURAÇÃO DOS DANOS E DAS SUPOSTAS CAUSAS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007402860, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007402860 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/02/2018) A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis 

de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Havendo a necessidade perícia a 

jurisprudência, consulte-se a jurisprudência pátria: JUIZADO PROVA 

COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL À PROVA 

PERICIAL FORMAL PROVA COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA INAPLICABILIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 PROCEDIMENTO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Boletim nº 100 JUIZADO ESPECIAL PERÍCIA 

TÉCNICA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (LEI 9.099/95) REDE 

DE ESGOTO PASSANDO PELO TERRENO VIZINHO POSSIBILIDADE DE 

DESVIO DO ESGOTO PELA REDE DISPONIBILIZADA PELA COPASA 

TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. (2ª Turma Recursal / Belo Horizonte Rec. 0024.07.411.255-8 Rel. 

Edson de Almeida Campos Júnior. J. 01/06/2007). Boletim nº 99 Analisando 

atentamente os autos, observa-se que se mostra imperiosa a realização 

de perícia para aferir a veracidade da assinatura contestada, 

necessitando de uma perícia grafotécnica, o que não é amparado em sede 

de Juizados Especiais. Ademais, é de se notar que a realização da perícia 

no caso em comento fere os princípios da celeridade e simplicidade, 

plasmados no art. 2º e art. 35, ambos da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, só é 

admitido a perícia informal em sede no micro sistema, entendimento 

consolidado com enunciado 12 e 54 do FONAJE. Destarte, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, extingo o processo sem resolução do 

mérito. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nos fatos e 

poucos apresentados, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. JUIZADO – 

PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL A 

PROVA PERICIAL FORMAL – PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 – 

PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-20.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL RODRIGUES BOECK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA PROCESSO 

N°: 1000026-20.2018.8.11.0017 PARTE AUTORA: RAUL RODRIGUES 

BOECK PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL S/A RECLAMAÇÃO CÍVEL Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. DAS PRELIMINARES DO PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz 

manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema 

dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria 

lei de regência, n.º 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição 

de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 

1060/50, rejeito a preliminar. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR De início, 

tem-se que o Réu suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, 

por entender que a pretensão do Autor não foi resistida, ante à não 

formulação de requerimento administrativo. O artigo 17 do NCPC, deixa 

claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, afasto a preliminar de 

interesse de agir. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em 

indeferimento da inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, onde determino sua inversão, nos termos 

do artigo 6º, VIII. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo mais 

preliminares, passamos a análise do mérito. Pleiteia a parte reclamante 

declaração de inexistência de débito, exclusão do órgão de negativação, e 

indenização por danos morais, vez que relata que por erro de 

compensação de pagamento de título bancário, o Reclamado efetuou 

cobrança de fatura já paga conforme demonstra seu extrato de cartão de 

crédito que quitado em 3030/05/20165possuía plano com a Reclamada que 

foi suspenso indevidamente sob 30/05/2016 conforme comprovante 

anexado, do valor de R$ 3.403,11, e negativou seu nome indevidamente 

por dívida já quitada, que o impossibilitou de efetivar financiamento pela 

inscrição em órgão de proteção ao crédito. Nestas condições que 

indignado, procurou o Reclamado, na tentativa de resolução da situação 

de maneira administrativa, que não obteve êxito, não restando alternativa 

senão ingressar a demanda judicial. Desse modo, ficou demonstrada a 

cobrança indevida e inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, e o que encartado pela Reclamada em sua defesa evidencia a 

má prestação de serviço indicada pelo autor, que demonstrou o 

pagamento da fatura já quitada, e a presente situação está acobertada 

com os ditames e preceitos da legislação consumerista. A parte requerida 

contesta alegando ausência de responsabilidade civil da empresa ré em 

relação à autora, e menciona que há exercício regular de direito, vez que a 

parte autora deixou de pagar encargos e demais transações finaceiras, 

que por isso não há má-fé, e ainda ausência dos danos morais. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a legalidade da cobrança perpetrada e inclusão 

indevida do nome do autor em órgão de negativação, que demonstrou ser 

o Reclamado sua única restrição, vez que, comprovadamente foi quitada a 

fatura objeto da lide. A cobrança de dívida já quitada e a inclusão indevida 

do nome do autor pelo Reclamado nos órgãos de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, vez que demonstrado o adimplemento da fatura pelo 

Reclamante. Cumpre ao prestador de serviços/instituição financeira agir 

com a diligência necessária a impedir falhas que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta 

do reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve 

abalo por dívida não devida e ainda negativação de seu nome no órgão de 

proteção ao crédito. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a cobrança indevida, por si só, enseja 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que o 

reclamado não agiu com culpa grave. Mas houve repercussão na esfera 

psíquica do reclamante, decorrente de cobrança de débito já pago e ainda 

negativação de seu nome, conforme extrato anexado – ID n.° 13095747. O 

reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte, necessita 

primar por prestar serviços de boa qualidade e aparelhar seu sistema, a 

fim de exercer excelência, e evitar má prestação de serviço que 

prejudique seus clientes. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. 

Agravo regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. 

Inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. 

Quantum indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida 

em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é 

viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) DECLARAR a 

inexistência de débito com o Reclamado, objeto da lide, tornando 

DIFINITIVA a Liminar concedida; 2) Condenar o reclamado a pagar ao 

reclamante a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 
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da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13422 Nr: 1129-33.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKOLAS JOANIS TSAKIRIDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo.

Certifique-se e às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57498 Nr: 935-55.2014.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BATISTA SABIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 15.Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado RODRIGO BATISTA 

SABIONI, devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. 16.Procedam-se as comunicações pertinentes, 

constantes no 7.16.1 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à 

extinção da punibilidade, e retificações necessárias.17.Restitua-se a 

fiança recolhida.18.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. 19.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de setembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 1567-10.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 1. Vistos.

2. Compulsando os autos verifica-se que em sede de Contestação o 

requerido pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da ilegitimidade 

passiva, uma vez que a parte autora era servidora pública, de modo que a 

autarquia municipal (PREVIQUAM) dispõe de personalidade jurídica própria 

com autonomia administrativa e financeira para integrar o polo passivo da 

demanda.

3. Deste modo, ACOLHO a preliminar alegada e DETERMINO que a 

requerente regularize o polo passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, excluindo o atual integrante.

 4. Após, voltem-me conclusos para deliberações.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1542-94.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICÊNCIA DE PAULA - DE CUJUS, ANTONIO DE 

PAULA, NILZA DO CARMO DE PAULA, JOSE APARECIDO DE PAULA, EVA 

ANINHA DE PAULA, MARIA JACIRA DE PAULA, APARECIDA DOS 

SANTOS FRANCELINO, NILSON JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119, 

TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 48.Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão indenizatória ajuizada 

por MARIA VICÊNCIA DE PAULA em face de FABIANO GIAMPETRO 

MORALES a restituir a requerente a importância de 17.540,89 (Dezessete 

Mil Quinhentos e Quarenta reais e Oitenta e Nove Centavos), atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, tendo como termo inicial a data do evento danoso;49.CONDENO, 

ainda, a título de danos morais, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) à requerente, a título de indenização por danos morais, valor a ser 

corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso -nos termos da súmula 

54/STJ.50.Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento integral das custas 

processuais e de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, do CPC, em razão da matéria em discussão, 

percentual que reduzo pela metade (10%) na hipótese de não haver 

interposição de recurso pela parte ré e de ser comprovado o pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito 

em julgado, o fazendo como forma de estimular as partes e seus 

procuradores a avaliarem o custo e o benefício que envolve a interposição 

de recursos e, ao mesmo tempo, incentivar o cumprimento voluntário das 

decisões, na perspectiva de que o acesso à justiça deve ser veiculado 

com responsabilidade e na medida da probabilidade de êxito efetivo, não 

como mero instrumento de protelação do cumprimento de 

obrigações.51..Remeta-se cópia da sentença para a OAB local e para o 

Ministério Público, para conhecimento e providências. 53.Advirto às partes 

que, não cumprida à decisão no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

trânsito em julgado, incidirá o disposto no art. 523 do CPC, a pedido da 

parte credora.54.Publique-se. Registre-se.55.Intime-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2024-13.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CRISTÓVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Lemes S. Junior - 

OAB:14.374

 1. Vistos.

 2. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

3. Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na sentença, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

4. Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

determino desde já que seja oficiado o Setor de Gestão de Pessoas da 

Delegacia-Geral da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT, para que 

encaminhe a este juízo o valor mensal dos proventos recebidos pelo IPC 

LUCIANO CRISTÓVÃO no ano de 2013.

 6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

8. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 717-87.2015.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GIANCHETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Defiro o pleito retro. Prorrogo o prazo para 30 (trinta) dias, devendo ser 

cumprido impreterivelmente o pleito de fl. 240 no prazo assinalado.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhe os autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias..

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68531 Nr: 714-98.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 714-98.2016.811.0039

CÓDIGO 68531

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual ajuizada por Sandra Silva 

Ferreira, em face de Wender Virgino Francisco, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

2. O feito tramita por mais de 03 (três) anos sem que a parte autora 

promova o necessário ao andamento do feito, quedando-se inerte em face 

da comunicação processual em comento (f. 60), feita com as advertências 

legais pertinentes (ref. 46).

3. Vieram os autos conclusos.

4. É o sucinto relato. Decido.

5. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento 

da extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não 

subsistindo outra providência a ser adotada no presente feito que não a 

sua extinção, em virtude da inércia de promover o andamento do feito.

 6. Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, § 1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

7. Condeno a parte ao pagamento de custas e despesas processuais, 

caso houver.

8. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

9. P. R. I. C.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60665 Nr: 470-09.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 1. Vistos.

2. Considerando o petitório de fl. 259, intime-se a parte executada para dar 

cumprimento às cláusulas contratuais, obrigação fixada em sede de 

sentença condenatória, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vistas à parte autora para 

manifestar-se acerca do que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

4. Intime-se.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70042 Nr: 1239-80.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ANTONIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1239-80.2016.811.0039

CÓDIGO N° 70042

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por Valdeci Antônio Moreno, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 112.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 112, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 1818-28.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89243 Nr: 2218-71.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CHARUPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.11.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, caso haja.12.Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.13.Intimem-se.14.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70955 Nr: 1606-07.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO, SEBASTIANA 

VASCONCELOS DE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1606-07.2016.811.0098

Código: 70955

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por Antonio 

Tomaz do Nascimento e Sebastiana Vasconcelos do Nascimento, em face 

espólios de Maria José de Assis Mattos, neste ato representado por Nilze 

José de Matos, ambos já qualificados nos autos.

 3. Indefiro o pleito em ref. 49, pois a manifestação acerca da sentença 

proferida em ref. 19, já transitou em julgado (ref. 23).

4. Ademais, considerando que não há divergências na sentença, uma vez 

que a matrícula foi atualizada, EXPEÇA-SE ofício ao cartório de 1º Ofício 

de São José dos Quatro Marcos para que proceda com a expedição de 

Carta de Adjudicação uma vez que não há erros a serem sanados.

5. Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as baixas e anotações 

de estilo.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70967 Nr: 1617-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1617-36.2016.811.0098

Código: 70967

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por Lázaro 

Figueira, em face espólios de Maria José de Assis Mattos, neste ato 

representado por Nilze José de Matos, ambos já qualificados nos autos.

 3. Indefiro o pleito em ref. 52, pois a manifestação acerca da sentença 

proferida em ref. 18, já transitou em julgado (ref. 22).

4. Ademais, considerando que não há divergências na sentença, uma vez 

que a matrícula foi atualizada, EXPEÇA-SE ofício ao cartório de 1º Ofício 

de São José dos Quatro Marcos para que proceda com a expedição de 

Carta de Adjudicação uma vez que não há erros a serem sanados.

5. Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as baixas e anotações 

de estilo.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59851 Nr: 255-33.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 255-33.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº. 59851.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por João Aparecido do Nascimento, em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos já qualificados.

3. Indefiro pleito de ref. 85, tendo em vista que não é cabível o pedido a 

estes autos.

4. Ademais, intime-se a parte requerente para apresentar cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

5. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

6. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72724 Nr: 2542-32.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MARQUINIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 814 de 877



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 1913-73.2007.811.0039.

CÓDIGO 72724.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para Restabelecimento Do Benefício de Auxílio 

Doença Decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) c/c 

Aposentadoria Por Invalidez Com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por José Antônio Marquinis em face de Instituto Nacional do Seguro 

Nacional – INSS, ambos já qualificados nos autos.

3. Compulsando os autos, verifico que a presente sentença (ref. 66) 

ocorreu um erro material, assim sendo CHAMO O FEITO À ORDEM para 

retificar a sentença proferida, onde se lê “para o fim de CONCEDER o 

benefício da Aposentadoria por Invalidez ao requerente” passando a ser 

“para o fim de CONCEDER o benefício de Auxílio-Doença ao requerente”, 

no mais mantenha a decisão em sua integra.

4. Após, vistas as partes para se manifestarem acerca do que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87591 Nr: 1412-36.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1412-36.2018.811.0039

CÓDIGO 87591

1. Vistos.

2. Tendo em vista que a audiência outrora designada fora marcada para o 

dia 10 de julho, sendo que restou-se infrutífera devido ao não cumprimento 

da intimação das partes, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 02 de abril de 2020, às 

13h00min.

3. Intimem-se as partes litigantes.

 4. Consigno que a intimação deverá ocorrer com antecedência máxima de 

20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

5. Ademais, na data marcada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos termos 

do artigo 334, §10º, do CPC.

6. Intime-se.

 7. Cumpra-se.

8. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 611-57.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABENER CEVADA DE MORAES ME , ABENER 

CEVADA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23.Sendo assim, em face das razões já expostas e com essas 

considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, diante da efetiva quitação das parcelas 

pendentes do contrato avençado por parte do requerido. 24.Em 

observância ao principio da causalidade , condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 25.Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.26.Publique-se. Registre-se.27.Intime-se. 

Cumpre-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72726 Nr: 2544-02.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2544-02.2016.811.0039.

CÓDIGO 72726.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Raquel Candido da 

Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 74.

4. Conforme ref. 89, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 41.314,15 (quarenta e um mil trezentos e quatorze reais e quinze 

centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 4.131,41 (quatro mil cento e 

trinta e um reais e quarenta e um centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 74, nos valores R$ 41.314,15 (quarenta e um mil trezentos e quatorze 

reais e quinze centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 4.131,41 

(quatro mil cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1661-89.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1661-89.2015.811.0039.
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CÓDIGO Nº. 64266.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciaria Para Concessão de Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por João Batista da Silva Marques em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

3. Certifique-se o Sr. Gestor acerca do transcurso temporal da sentença 

proferida em ref.92, para a expedição de certidão de trânsito em julgado.

4. Após, vistas as partes para se manifestarem acerca do que 

entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 2970-14.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA RUBIA FERNANDES TEIXEIRA, TEREZINHA 

CUSTODIO DOS SANTOS, KHALED RUBENS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA 

GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, WAGNER 

PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 1. Vistos.

2. Postergo a análise do pleito retro.

3. Determino que a parte requerida apresente o endereço do inventariante 

Valdecir Barbosa de Souza para que seja intimado para comparecer em 

audiência de conciliação.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos– MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69665 Nr: 1119-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZIZA PASQUETO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1119-37.2016.811.0039

CÓDIGO 69665

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60689 Nr: 484-90.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIL GARCIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 484-90.2015.811.0039

CÓDIGO N° 60689

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Por Idade, ajuizada por Vanil 

Garcia de Carvalho, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 121.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 121, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70043 Nr: 1240-65.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1240-65.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº 70043.

1. Vistos.

2. Tendo em vista a manifestação do períto quanto ao não comparecimento 

da parte autora ao exame, vistas a parte autora para apresentar 

justificativa para o seu não cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, considerando que perícia é parte fundamental para andamento do 

feito, certifique-se gestor para o agendamento de novo exame pericial na 

data mais próxima possível.

4. Consigno que, se caso a parte autora vier a faltar novamente sem 

apresente justificativa e/ou motivo razoável, terá que arcar com as custas 

dos honorários periciais.

5. Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do Código de Processo Civil, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.

 6. Após, volvam-me para ulteriores deliberações.

7. Intimem-se.

8. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1853-22.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062, VICTOR HUGO SENHORINE DE AQUINO - OAB:11.899

 AUTOS Nº 1853-22.2015.811.0039

CÓDIGO 64793

1. Vistos.

2. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 3. Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

parte executada para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

4. Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar 

cálculo atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, 

também do CPC.

5. Cumpra-se.

6. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57070 Nr: 1672-55.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE PIRES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1672-55.2014.811.0039

CÓDIGO N° 57070

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por Valdenice Pires da Rocha, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 161.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 112, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 26109 Nr: 1727-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SCATENA VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1727-11.2011.811.0039.

CÓDIGO 26109

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Inês Scatena Volpi 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela parte autora às fl. 172/175.

3. Conforme certidão às folhas 179, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela requerente, apresentando parecer favorável a 

homologação do cálculo.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela requerente.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

25.327,73 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e, setenta e três 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 3.913,03 (três mil, 

novecentos e treze reais e, três centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

fls. 168, no valor de R$ 25.327,73 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e 

sete reais e, setenta e três centavos) referentes às verbas pretéritas e 

R$ 3.913,03 (três mil, novecentos e treze reais e, três centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13422 Nr: 1129-33.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKOLAS JOANIS TSAKIRIDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 PROCESSO N° 1129-33.2006.811.0039.
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CÓDIGO N°13422

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Hsbc Bank Brasil s/a – Banco 

Múltiplo em face de Nikolas Joanis Tsakiridi, ambos já qualificados nos 

autos.

3. Considerando o decurso do prazo para suspensão já que esvaiu 

(fl.394), DETERMINO a intimação da parte requerente para se manifestar e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

4. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 1731-77.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1731-77.2013.811.0039

CÓDIGO N° 53960

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por Ilda 

Ferreira do Nascimento dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 239/241.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 239/241, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22470 Nr: 130-41.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA BARBOSA DOS SANTOS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em ref. 62, nos valores de R$ 84.070,00 (oitenta e quatro mil e 

setenta reais) referentes às verbas pretéritas e R$ 8.063,94 (oito mil e 

sessenta e t rês centavos) referentes aos honorár ios 

advocatícios.10.Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.11.Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores depositados, na conta indicada pela parte autora. 12.Ademais, 

tendo em vista a manifestação em fl. 198, oficie-se a Gerência Executiva 

do INSS para que se manifeste e implante o benefício, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena ser aplicada multa diária, e incorrer em crime de 

desobediência, art. 330 do Código Penal, devendo juntar aos autos 

comprovação do cumprimento da ordem exarada.13.Intime-se, expedindo 

o necessário.14.Cumpra-se com URGÊNCIA.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17693 Nr: 884-51.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ROSA BEZERRA - espolio, CLEBER 

FERNANDO BEZERRA, ERNANDES ROSA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553, ROBSON DOS REIS SILVA - OAB:MT 

19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 884-51.2008.811.0039

CÓDIGO 17693

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado pelo Espólio de 

Mariana Rosa Bezerra em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 187.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 187, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 10952 Nr: 401-26.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:MT-3.779, LUCIANA CRISTINA CARDOSO ZANDONADI - 

OAB:MT 5319

 AUTOS Nº 401-26.2005.811.0039

CÓDIGO 10952

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Benedita Maria 

de Jesus Alves em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 213.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 213, a extinção do feito é medida que se 

impõe.
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5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 442-46.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 442-46.2012.811.0039

CÓDIGO 50597

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Santina da Silva 

Correa em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 146.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 146, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24690 Nr: 309-38.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA MATOS AZEVEDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 309-38.2011.811.0039

CÓDIGO 24690

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Jonas de Souza 

Reis em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 200.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 200, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 1452-62.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA 

SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:PROCURADORA

 Vistos.1.José Carlos da Silva ajuíza a presente Ação de Concessão de 

Pensão por Morte em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.2.Contestação apresentada às 

fls. 157/173.3..Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase 

instrutória.7.No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga 

eis porque a defiro.8.Assim, designo para tanto audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de março de 2020, às 17h15min. Cientifique-se as 

partes que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].9.Intimem-se as partes, que estas detêm prazo 

comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal devendo ser 

observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].10.Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 11.Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 15984 Nr: 1699-82.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ONOFRE LUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2007/675

CÓDIGO 15984

Vistos.

1. Considerando que não há mais pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, determino o arquivamento 

definitivo dos autos, com as baixas e anotações de praxe.

2. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55664 Nr: 709-47.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI VITORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 709-47.2014.811.0039.

CÓDIGO 55664

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Jurandi Vitorio dos 

Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela Contadora Judicial às fls. 111.

3. As partes manifestaram concordância com o cálculo apresentado aos 

autos.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que as partes não impugnaram os 

cálculos apresentados pela Contadora Judicial.

7. Nos cálculos apresentados pela Contadora Judicial, constam os valores 

de R$ 14.771,59 (quatorze mil, setecentos e setenta e um reais e, 

cinquenta e nove centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 1.405,36 

(um mil, quatrocentos e cinco reais e, trinta e seis centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela Contadora Judicial deve 

ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

fls. 208/209, no valor de R$ 14.771,59 (quatorze mil, setecentos e setenta 

e um reais e, cinquenta e nove centavos) referentes às verbas pretéritas 

e R$ 1.405,36 (um mil, quatrocentos e cinco reais e, trinta e seis centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24852 Nr: 471-33.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SIMPLÍCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 471-33.2011.811.0039

CÓDIGO 24852

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Manoel Simplício 

da Silva em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 163/164.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 163/164, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19153 Nr: 2340-36.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPEDES RODRIGUES SANTANA - ESPÓLIO, LIDIA 

MARIA PINHEIRO RODRIGUES, LILIA PINHEIRO RODRIGUES, JISLAINE 

PINHEIRO RODRIGUES, RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2340-36.2008.811.0039

CÓDIGO 19153

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Espólio de 

Euripedes Rodrigues Santana em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 247.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 247, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 680-31.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILENCIA BEDIN BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 680-31.2013.811.0039.

CÓDIGO 52909.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ilencia Bedin Bast 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em fl. 163.

4. Conforme fl. 167-v, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 27.242,96 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e 

noventa e seis centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 2.323,60 

(dois mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fl. 163, nos valores R$ 27.242,96 (vinte e sete mil duzentos e quarenta e 

dois reais e noventa e seis centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

2.323,60 (dois mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
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nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25041 Nr: 660-11.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 660-11.2011.811.0039

CÓDIGO N° 25041

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por José 

João de Oliveira, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 233/234.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 233/234, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 2243-02.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARQUAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2243-02.2009.811.0039.

CÓDIGO 22063.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Creuza Arquaz dos 

Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em fls. 193/194.

4. Instadas a se manifestarem, a parte exequente se manifestou 

tacitamente em fl. 199 e a parte executada em fl. 200-v.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 122.748,73 (cento e vinte e dois mil setecentos e quarenta e oito 

reais e setenta e três centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 

2.993,33 (dois mil novecentos e noventa e três reais e trinta e três 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

8. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em fls. 193/194, nos valores de R$ 122.748,73 (cento e vinte e dois 

mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) 

referentes às verbas pretéritas e R$ 2.993,33 (dois mil novecentos e 

noventa e três reais e trinta e três centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13531 Nr: 1244-54.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI, ALZUILIA CECILIA 

RICO, EDSON LOUIZ ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1244-54.2006.811.0039.

Código: 13531.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Banco Bradesco S.A em face de Anísio Rico Antoniassi, Azuilia Cecilia 

Rico e Edson Luiz Antoniassi, ambos qualificados nos autos.

 3. Em 15/08/2016 os autos ficaram suspensos por 1 ano a pedido da 

parte autora.

4. Decorrido o prazo de suspensão, em 13/08/2018, fora novamente 

deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, para a 

localização de bens penhoráveis dos executados.

5. Após o decurso do prazo, a parte autora pugnou pela pesquisa pelo 

sistema INFOJUD de bens em nome dos executados – fl. 168.

6. Vieram os autos conclusos.

 7. E o relatório. Decido.

8. Consigno que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens 

e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena 

de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

9. Considerando que as reiteradas tentativas de garantir o direito do 

exequente, seja via BacenJud, Renajud e Infojud, quais restaram 

infrutíferas, bem como não fora apresentado pelo mesmo bens passíveis 

de penhora, tendo pleiteado a suspensão do feito por 02 (duas) vezes, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 10. Deste modo, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 921, §2º do CPC, haja vista que a presente 

demanda tramita há mais de 10 (dez) anos e o Poder Judiciário não pode 

nutrir demandas infindáveis à espera da vontade e conveniência da parte 

exequente em se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de 

moroso ao Judiciário.

 11. Intime-se.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 242-49.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RIBEIRO DE SOUZA, VANIELY DA 

ROCHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO PISSOLATO - 

OAB:MT 25376/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 242-49.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº 12504.

Vistos.

 Verifico que o exequente pleiteia a citação do requerido por edital. 

Todavia, o artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz 

possível a realização do ato citatório por meio de edital, sendo certo que, 

quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, 

impõe-se a parte demandante o prévio esgotamento de todos os meios 

necessários para a localização do demandado, sob pena de nulidade.

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido, por edital, em 

razão da ausência de demonstração do esgotamento de diligências para 

localizar os mesmos.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75306 Nr: 119-65.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 119-65.2017.811.0039

CÓDIGO 75306

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Maria de Fátima 

Rodrigues em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 100.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 100, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57189 Nr: 1732-28.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS N. 1732-28.2014.811.0039.

CÓDIGO 57189.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

4. Intime-se.

 5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 2538-92.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2538-92.2016.811.0039.

CÓDIGO 72717

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Madalena dos 

Santos Moura em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela parte autora em ref. 76.

3. Conforme certidão em ref. 92, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela requerente.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela requerente.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

39.085,42 (trinta e nove mil, e oitenta e cinco reais e, quarenta e dois 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 3.690,97 (três mil e 

seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente em 

ref. 76, no valor de R$ 39.085,42 (trinta e nove mil, e oitenta e cinco reais 

e, quarenta e dois centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 

3.690,97 (três mil e seiscentos e noventa reais e noventa e sete 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60927 Nr: 569-76.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 822 de 877



TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA ATANAZIO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:PROCURADOR 

FED

 AUTOS N. 569-76.2015.811.0039

CÓDIGO 60927

Vistos.

1. Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

3. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70389 Nr: 1363-63.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO ITAMARATI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903

 PROCESSO 1363-63.2016.811.0039

CÓDIGO 70389

1. Vistos.

2. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas.

 3. Consigno que, independentemente de decisão, cabe à secretaria deste 

juízo diligencia/solicitar informações e respostas acerca dos documentos 

expedidos nos processos em tramitação na Comarca.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 281-31.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEIXEIRA ZAPELINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 281-31.2015.811.0039.

CÓDIGO 59967

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Teixeira 

Zapeline em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela parte autora em ref. 79.

3. Conforme certidão em ref. 94, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela requerente.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela requerente.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

64.185,85 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e, oitenta e 

cinco centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.892,53 (dois mil, 

oitocentos e noventa e dois reais e, cinquenta e três centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente em 

ref. 79, no valor de R$ 64.185,85 (sessenta e quatro mil, cento e oitenta e 

cinco reais e, oitenta e cinco centavos) referentes às verbas pretéritas e 

R$ 2.892,53 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e, cinquenta e três 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69910 Nr: 1216-37.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA BENTA IZIDORIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1216-37.2016.811.0039.

CÓDIGO 69910.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Hilda Benta Izidorio 

Borges em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 112.

4. Conforme ref. 129, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 26.782,41 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e 

quarenta e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 2.678,24 (dois 

mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

fls. 209/209-v, nos valores R$ 26.782,41 (vinte e seis mil setecentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) referente às verbas 

pretéritas, R$ 2.678,24 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e 

quatro centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60042 Nr: 303-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ANTÔNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Após, intime-se a parte requerente 

para requerer do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.19.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de janeiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71148 Nr: 1712-66.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DOS SANTOS QUEIRÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HEDVIGES MARTINS 

DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 Autos nº. 1712-66.2016.811.0039.

Código nº. 71148.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69168 Nr: 915-90.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BENEDITO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 915-90.2016.811.0039.

CÓDIGO 69168.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Elias Benedito 

Caetano em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em ref. 102.

4. Instadas a se manifestarem, a parte exequente se manifestou em 

ref.104 e a parte executada em ref. 113.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 23.583,07 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e três reais e sete 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.284,35 (dois mil 

duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em ref. 102, nos valores de R$ 23.583,07 (vinte e três mil 

quinhentos e oitenta e três reais e sete centavos) referentes às verbas 

pretéritas e R$ 2.284,35 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta 

e cinco centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 15074 Nr: 796-47.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DEDONO - DE CUJUS, WILSON DONIZETI 

DEDONNO, TEREZINHA APARECIDA DEDONNO, LOURDES DEDONNO, 

ROSEMEIRE DEDONNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, RANIELLY GONÇALINA LEITE - OAB:14433, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 796-74.2007.811.0039.

CÓDIGO 15074.

1. Vistos.

 2. Considerando que fora interposto recurso adesivo, intime-se a apelante 

para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.009, §2º, 

CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50111 Nr: 1897-80.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZAMPIERI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 1897-80.2011.811.0039.

CÓDIGO N° 50111.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação aposentadoria rural por idade ajuizada por Neide 

Zampieri dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 190/191.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 190/191, a extinção do feito é medida que 
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se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 347-79.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZO ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA LEITE - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 347-79.2013.811.0039.

Código nº. 52597.

1. Vistos.

2. Inicialmente, ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 4. Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

5. Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar 

cálculo atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, 

também do CPC.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23201 Nr: 824-10.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIRCE DE OLIVEIRA LAUDETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 824-10.2010.811.0039.

CÓDIGO N° 23201.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação previdenciária para concessão de pensão por morte 

com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Leonirce de Oliveira 

Laudeti, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 195/196.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 195/196, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 2143-08.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA DA SILVA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº2143-08.2013.811.0039.

CÓDIGO N° 54382.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação previdenciária para concessão de pensão por morte 

ajuizada por Enedina da Silva Porto, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 158/159.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 158/159, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67019 Nr: 193-56.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HERNANDES PIRES SILVERIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246

 . DAS DISPOSIÇÕES FINAISReconheço ao réu o direito de apelar em 
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liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação de 

sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado.Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A)Lancem-se os nomes do réu no rol dos 

culpados; B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;E)Arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72318 Nr: 2317-12.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN TEIXEIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, 

diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código 

Penal).DISPOSIÇÕES FINAIS.Reconheço ao réu o direito de apelar em 

liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação de 

sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado.Condeno o 

acusado no pagamento das custas processuais.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A)Lancem-se os nomes do réu no rol dos 

culpados; B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;E)Arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72342 Nr: 2335-33.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2335-33.2016.811.0039

CÓDIGO 72342

SENTENÇA

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de SEBASTIÃO MENDES DE SOUZA, pela prática, em tese, do 

delito tipificado no art. 306, caput, da Lei n.º 9.503/1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro.

3. O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado e 

deferido por este Juízo.

4. Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele incumbidas, vieram-me conclusos.

5. É o relatório. Decido.

6. Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

7. Sendo assim, considerando que o denunciado cumpriu integralmente 

com as obrigações assumidas e tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos 

da suspensão condicional do processo, sem que esta tenha sido 

revogada, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, DECLARO extinta 

a punibilidade de SEBASTIÃO MENDES DE SOUZA, em relação ao fato 

“sub judice”, não implicando este “decisum” em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92).

8. Não havendo manifestação da parte ré, certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, providencie as baixas necessárias com o consequente 

arquivamento dos autos.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18538 Nr: 1708-10.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1708-10.2008.811.0039

CÓDIGO 18538.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade, ajuizada por Izabel 

Gomes de Campos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos já qualificados.

3. Tendo a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que no prazo 

de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 2122-32.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 AUTOS Nº 2122-32.2013.811.0039.

CÓDIGO N° 54360.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de concessão de auxílio doença c/c aposentadoria 

por invalidez c/c antecipação de tutela ajuizada por Sirlei Aparecida Alves 

de Moraes, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 202/203.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 202/203, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 
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qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87279 Nr: 1275-54.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 35.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

27/04/2017, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 15/08/2019. 36.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.41.Ás 

providências.42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89389 Nr: 2303-57.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PELONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 24.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 12 

(doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do requerimento 

administrativo, ou seja, 11/05/2018, observando-se a prescrição 

quinquenal, DEVENDO a requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.25.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 

tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença 

e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.26.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.27.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.28.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.29.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.30.Ás 

providências.31.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59847 Nr: 254-48.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 254-48.2015.811.0039

CÓDIGO N° 59847

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Doença Acidentário c/c 

Aposentadoria Por Invalidez Acidentária Com Pedido de Tutela Antecipada 

Inaudita Altera Pars, ajuizada por Ademir Pavanelli, em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 136.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 136, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71157 Nr: 1720-43.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ORIVALDO BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 AUTOS Nº 1720-43.2016.811.0039

CÓDIGO N° 71157

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por 

Orivaldo Bortolin, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 109.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 109, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72635 Nr: 2506-87.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72444 Nr: 2398-58.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2398-58.2016.811.0039.

CÓDIGO 72444.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por José Braz em 

desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 81.

4. Conforme ref. 97, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte executada, constam os valores 

de R$ 32.719,51 (trinta e dois mil setecentos e dezenove reais e cinquenta 

e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 3.271,95 (três mil 

duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 81, nos valores R$ 32.719,51 (trinta e dois mil setecentos e dezenove 

reais e cinquenta e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

3.271,95 (três mil duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70525 Nr: 1423-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CORDEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, TAMIRES RODRIGUES PERIN - OAB:25293/O, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1423-36.2016.811.0039

CÓDIGO 70525

1. Vistos.

 2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §2º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Por fim, considerando o petitório às fls. Oficie-se ao Gerente Executivo 

do INSS para que proceda no prazo de 15 (quinze) dias à implantação do 

benefício concedido em favor da parte autora, bem como junte aos autos a 

respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o empecilho que 

esteja impossibilitando a devida implantação do benefício concedido nos 

autos, sob pena do crime de desobediência, art. 330 do Código Penal.

5. Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

6. Intimem-se.

7. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72494 Nr: 2433-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 35.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 

10/06/2016, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 19/01/2018. 36.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.41.Ás 

providências.42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 17 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 74324 Nr: 3304-48.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SILVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, MARCELO LUIZ 

PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3304-48.2016.811.0039.

Código nº. 74324.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada, em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Considerando que fora determinado à parte autora apresentar nos 

autos o exame indicado pelo perito judicial e que esta se manteve inerte 

(ref. 73), DETERMINO a intimação da parte requerente para manifestar-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

moldes do art. 485 do CPC.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75007 Nr: 3617-09.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA MONTEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS Nº 3617-09.2016.811.0039

CÓDIGO N° 75007

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por 

Eulalia Monteiro Martins, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 83.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 83, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 79464 Nr: 2044-96.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 14.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.15.Consigno ainda que em caso de descumprimento 

do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados 

para eventual execução.16.Condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais, se houver.17.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.18.Publique-se.19.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI).20.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de 

janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71381 Nr: 1843-41.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 17.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição da sentença de ref. 

87, para que seja retificado a presente deliberação, para alterar de “Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os 
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pedidos formulados pela parte autora, para o fim de ESTABELECER o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 

10/08/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, 

qual seja, 25/04/2016” para “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

para o fim de ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença em favor do 

requerente, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data do 

indeferimento administrativo, ou seja, 25/04/2016, dessa forma, 

CONDENANDO o instituto requerido para CONVERTER o benefício auxilio 

doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a 

partir da data do laudo médico pericial, qual seja, 03/05/2019.”18.No mais, 

permanece inalterada a decisão vergastada.19.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69404 Nr: 1012-90.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANTI EZER PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1012-90.2016.811.0039

CÓDIGO N° 69404

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para Concessão de Benefício Previdenciário de 

Auxílio-Doença c/c Aposentadoria Por Invalidez c/c Pedido de Tutela 

Antecipada “Inaudita Altera Pars”, ajuizada por Romanti Ezer Pena, em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 130.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 130, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77376 Nr: 1005-64.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCARMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1005-64.2017.811.0039.

CÓDIGO 77376.

1. Vistos.

 2. Considerando que foram interpostos recursos de apelação, intimem-se 

os apelados para oferecerem contrarrazões ao recurso, nos termos do 

art. 1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71663 Nr: 1997-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVAES PEREIRA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1997-59.2016.811.0039.

CÓDIGO 71663.

1. Vistos.

 2. Considerando que foram interpostos recursos de apelação, intimem-se 

os apelados para oferecerem contrarrazões ao recurso, nos termos do 

art. 1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70963 Nr: 1613-96.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANCARLOS DE ARRUDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O, WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 Autos nº. 1613-96.2016.811.0039

Código nº 70963

1. Vistos.

2. Considerando a certidão retro, determino a intimação da parte 

requerente para que providencia o recolhimento das taxas referentes à 

carta de adjudicação, sob pena de arquivamento.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60064 Nr: 307-29.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. SILVA & R.ZAGARRALTDA-ME, ROXANA RIVERO 

ZAGARRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRO SAUDE DE QUATRO 

MARCOS, ANDRÉ RICARDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:MT-4.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 PROCESSO 307-29.2015.811.0039

CÓDIGO 60064.

1. Vistos.

2. Trata-se Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Prestação de 

Serviços Cumulada com Danos Morais ajuizada por R. SILVA & R. 

ZAGARRA LTDA – ME, em face da ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE 

QUATRO MARCOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

3. Considerando a juntada de embargos com efeitos infringentes as fls. 

305/310, DETERMINO a intimação da parte requerente para se manifestar 

neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91976 Nr: 3540-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CONSTANTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 apresentação de prévio requerimento do benefício para viabilizar a 

formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença deverá ser 

anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo determine a 

intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o pedido 

administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada no 

processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 

ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 

0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).”5.Deste modo, determino que a parte autora proceda com a 

devida juntada do requerimento administrativo, no prazo de 15 (quinze) 

d i a s . 6 . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

sentença.7.Intime-se.8.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82315 Nr: 3605-58.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 35.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 

30/01/2017, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 30/08/2019. 36.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.41.Ás 

providências.42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 1021-86.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEM CRISTHINE PETRELI DA 

COSTA - OAB:26830, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1021-86.2015.811.0039

CÓDIGO N° 62434

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Concessão do Auxílio-Doença c/c Aposentadoria 

Por Invalidez c/c Antecipação de Tutela, ajuizada por João Ferreira Leite, 

em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 130.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 130, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.
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12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90605 Nr: 2966-06.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 1. Vistos.

2. Considerando a Exceção de Pré-Executividade retro, intime-se a parte 

autora para manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67644 Nr: 394-48.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR BRAGA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SÁ - 

OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 394-48.2016.811.0039.

Código nº. 67644.

1. Vistos.

2. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal, interposto por Alcir Braga 

Caldeira, em face de Fazenda da União Nacional, ambos já qualificados 

nos autos.

3. Intime-se a parte embargante para manifestar acerca da impugnação 

acostada pela embargada (ref. 12), no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85534 Nr: 389-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MENCHE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 6 

(seis) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do requerimento 

administrativo, ou seja, 09/10/2017, observando-se a prescrição 

quinquenal, DEVENDO a requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.25.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 

tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença 

e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.26.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.27.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.28.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.29.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.30.Ás 

providências.31.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 1604-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉZIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1604-37.2016.811.0039.

Código nº. 70953.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão serem os 

autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87903 Nr: 1582-08.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN NICOLLY DE PAULA MOURA, VALDETE DE 

PAULA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Intime-se o representante ministerial para que apresente manifestação 

nos autos por se tratar de interesse de menor, no prazo legal conforme 

art. 178, II, CPC.

3. Juntada a manifestação no prazo legal façam-me os autos conclusos. 

Acaso decorrido o prazo legal sem manifestação do Parquet, requisite-se 

o senhor Gestor Judicial a devolução imediata dos autos fazendo 

posteriormente os presentes conclusos.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91100 Nr: 3183-49.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 40.Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR o réu ERIVELTO MARCIANO, já qualificado nos autos, no 

delito previsto no art. 147, caput c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código 

Penal, e ABSOLVÊ-LO nas sanções previstas no art. 150, §1º, do Código 

Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - Lei de Contravenções 

Penais, ante a insuficiência probatória.41.Passo a dosar a pena, nos 

moldes do art. 68 do Código Penal.DO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (artigo 147, caput, CP).42.A 

pena prevista para o crime de ameaça é de detenção de 01 (um) a 06 

(seis) meses ou multa, conforme prevê o art. 147, do CP.43.DISPOSIÇÕES 

FINAIS.52.Reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, pois não se 

vislumbra existirem as condições à decretação de sua prisão preventiva, 

ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os requisitos insertos no art. 

312 do Código de Processo Penal que ensejariam a decretação da 

segregação cautelar do acusado.53.Condeno o acusado no pagamento 

das custas processuais.54.Intime-se o réu pessoalmente da sentença, 

nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.55.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A)Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

B)Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;C)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;D)Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;E)Arquivem-se os autos.56.Publique-se.57.Registre-se.58.Intime-se. 

59.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 1565-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EDSON MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. INDEFIRO o pleito retro, uma vez que já fora expedido mandado de 

citação por duas vezes ao mesmo endereço constante na petição de fl. 

135, restando todos infrutíferos.

 3. Intime-se, a parte autora para apresentar a localização do bem, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, caso deseje, requerer a 

conversão do pedido em ação executiva, nos moldes do art. 4º do Decerto 

nº 911/1969.

4. Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo, o processo 

será arquivado.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75868 Nr: 393-29.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LEANDRO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento processual da presente demanda, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC.

3. Não havendo manifestação, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anoações de praxe.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80409 Nr: 2532-51.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSL - Tecnologia em Sistema de Legislação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA NOGUEIRA 

GARCIA - OAB:268.763, CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - 

OAB:517.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD 

SECURATO - OAB:517.477, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:22,230

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

 OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS 

CESSANTES E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

Gustavo Cardoso – Advogados Associados em desfavor de TSL – 

Tecnologia em Sistema de Legislação Ltda., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua contestação (fl. 

496).

3. Considerando que a parte autora devidamente intimada deixou 

transcorrer o prazo para apresentar Impugnação à Contestação, indefiro o 

pleito de fl. 575.

4. No mais, intimem-se as partes para manifestação, especificando as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, conclusos para designação de audiência, caso necessário, ou 

prolação da sentença.

6. DETERMINO que a Secretaria deste Juízo proceda com o cadastro 

solicitado em fl. 580.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 1366-52.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 40.Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

oferecida contra FABIANO GIAMPIETRO MORALES, para condená-lo como 

incurso nas penas previstas no artigo 168, § 1º, inciso III, c/c art. 61, II, h, 

do Código Penal.41.Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do 

Código Penal.ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, C/C ART. 61, II, H, DO CÓDIGO 

PENAL.42.A pena para o delito de apropriação indébita é de 01 (um) a 04 
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(quatro) anos de reclusão e multa, acrescida de um terço, quando o 

agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou 

profissão.43.Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do 

Código Penal, infiro que:a)A culpabilidade do réu deve ser tida como 

normal à espécie;b)O acusado não possui antecedentes criminais a serem 

valorados, eis que, em observância à Súmula 241 do STJ, .Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal, comunicando-o da imediata suspensão do exercício da 

advocacia, reforçando que o descumprimento da medida ensejará a 

decretação de sua prisão preventiva, bem como a ocorrência do crime de 

desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, 

tipificado no art. 359 do Código Penal.55.Notifique-se a vítima, 

pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, 

§2º do CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos 

ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para 

audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 

modifiquem).56.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;C) 

Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;D) 

Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;E) 

Arquivem-se os autos.57.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69267 Nr: 955-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GIAMPIETRO MORALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0

 39.Diante do exposto. Demonstrados os pressupostos e motivos 

ensejadores da medida cautelar imposta, elencados no art. 282, I e II do 

CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por 

este Superior Tribunal de Justiça. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 

366.306/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017)51.Oficiem-se à seccional 

da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso e à 

subseção de Mirassol D’Oeste cientificando-os da presente sentença, a 

fim de que adotem as medidas necessárias para o cumprimento da 

decisão que determinou a suspensão imediata do exercício da advocacia 

por parte do réu Fabiano Giampietro Morales.52.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal, comunicando-o da imediata suspensão do exercício da 

advocacia, reforçando que o descumprimento da medida ensejará a 

decretação de sua prisão preventiva, bem como a ocorrência do crime de 

desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, 

tipificado no art. 359 do Código Penal.53.Notifique-se a vítima, 

pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, § 

2º do CPP (O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao 

ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para 

audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 

modifiquem).54.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: A) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; 

B) Comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;C) 

Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;D) 

Expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do CNGC;E) 

Arquivem-se os autos.55.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81907 Nr: 3403-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 26.Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta no pedido 

inicial, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC, a presente 

ação proposta por VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM, em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT. 

27.Proceda-se com a vinculação dos valores depositados ao presente 

feito, devendo ser expedido alvará para levantamento de valores em favor 

do perito nomeado independetemente de nova decisão.28.Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo, no importe 

de 10% atribuído na inicial tendo em vista o bom zelo do advogado da 

parte requerida, a relativa complexidade da demanda e o tempo 

despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85 e seguintes do 

Código de Processo Civil, contudo sobrestada sua cobrança nos moldes 

do art. 98, §3º, CPC.29.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.30.Publique-se.31.Registre-se.32.Intime-se.33.Cumpra-se.Sã

o José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77260 Nr: 960-60.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARQUES DOS SANTOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 960-60.2017.811.0039CÓDIGO 772601.Vistos.2.Trata-se de 

Ação Previdenciária Para Concessão de Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) ao Idoso (Espécie 88) Com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Regina Marques dos Santos Aguiar, em face de 

Instituto Nacional – INSS, ambos já qualificados.3.Compulsando os autos 

verifico que não fora nomeado perito para avaliação da parte requerente, 

portanto, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, 

para responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos.4.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação.5.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil.6.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso de 

assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução 

nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados 

os demais atos necessários para o pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.10.No mais, intime-se a Autarquia ré para que, 

caso queira, manifestar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.11.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82211 Nr: 3561-39.2017.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANY CAROLINY DE MORAES RONCOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELA MARQUES 

ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6.896 OAB-MT, RAPHAEL FERNANDES 
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FABRINI - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido vertido na 

exordial, com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo 

Civil.21.Condeno o embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de 

Processo Civil. 22.Traslade-se cópia da presente sentença para o 

executivo fiscal apenso.23.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.24.Publique-se. 

Registre-se. 25.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 

de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 164-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEL INDRUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPEC LTDA ME, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Autos nº 164-06.2016.811.0039

Código 66978

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum manejada por Josue 

Marques da Silva em face de Agronel – Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA-MT, todos devidamente qualificados nos autos.

2. As partes entabularam acordo extrajudicial e juntaram nos autos em ref. 

98, pugnando pela homologação e consequente extinção do feito.

 3. Em ref. 106, a parte autora manifestou pela homologação do acordo, e 

a devida quitação do saldo devedor, com a baixa e arquivamento.

4. É o breve relatório.

5. Fundamento e decido.

 6. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que o exequente e o executado entabularam 

acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo, de modo, que não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

7. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ref. 98, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 8. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 9. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.

10. Intime-se.

 11. Cumpra-se.

12. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 2335-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDA DO CARMO DE OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 2335-04.2014.811.0039.

Código nº. 58911

Vistos.

Considerando a juntada dos ofícios de fls. 302 e 307, expeça-se alvará na 

forma eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a 

conta bancária indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao 

advogado constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 

(trinta) dias, o recebimento da quantia devida constante aos autos.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72728 Nr: 2545-84.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR MUNIZ AREDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2545-84.2016.811.0039

Código nº: 72728

1. Vistos.

2. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas (ref. 79).

 3. Cumpra-se INTEGRALEMNTE a decisão de ref. 79.

São José dos Quatro Marcos - MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59840 Nr: 252-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO CAMILO DUARTE & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636

 Autos nº. 252-78.2015.811.0039.

Código nº. 59840.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão serem os 

autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 78344 Nr: 1478-50.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ARQUAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1478-50.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78344

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por 

Osmar Arquaz, em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

3. tendo em vista a manifestação em ref. 63, OFICIE-SE o Gerente 

Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias com a 

reimplantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos.

4. Após, intime-se a parte autora para apresentar cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

5. Cumpra-se.

6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT,09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 4428-32.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MAZETE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4428-32.2017.811.0039.

Código nº. 83949.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão serem os 

autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92377 Nr: 3680-63.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

18/05/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 26/07/2019. 34.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.35.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.36.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.37.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.38.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.39.Ás 

providências.40.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92190 Nr: 3611-31.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 33.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

08/11/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 26/07/2019. 34.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.35.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.36.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.37.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.38.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.39.Ás 

providências.40.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 2335-04.2014.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDA DO CARMO DE OLIVEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 2335-04.2014.811.0039.

Código nº. 58911

Vistos.

Considerando a juntada dos ofícios de fls. 302/307, expeça-se alvará na 

forma eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a 

conta bancária indicada, e, DETERMINO que seja dada ciência ao 

advogado constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo de 30 

(trinta) dias, o recebimento da quantia devida constante aos autos.

 Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se, mediante o pagamento das eventuais custas processuais e 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55116 Nr: 257-37.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO BONET PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 257-37.2014.811.0039

CÓDIGO 55116

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Sérgio Bonet 

Pereira em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 216/217.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 216/217, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 776-12.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO DE SOUZA DIODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 776-12.2014.811.0039

CÓDIGO 55746

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Pablo de Souza 

Diodato em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 195.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 195, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50796 Nr: 653-82.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO ANTÔNIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 653-82.2012.811.0039.

CÓDIGO 50796

Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ariovaldo Antônio 

dos Reis em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 2. Cálculo apresentado pela parte autora às fl. 148/152.

3. Conforme certidão às folhas 156, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pela exequente.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela requerente.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

38.320,69 (trinta e oito mil, trezentos e vinte reais e, sessenta e nove 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.617,08 (dois mil, 

seiscentos e dezessete reais e, oito centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

fls. 168, no valor de R$ 38.320,69 (trinta e oito mil, trezentos e vinte reais 

e, sessenta e nove centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 

2.617,08 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e, oito centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 1387-96.2013.811.0039

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 837 de 877



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA TURÍBIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 1387-96.2013.811.0039

CÓDIGO N° 53602

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para Concessão de Auxílio Doença Decorrente de 

Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria Por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada por Fabiana Turíbio de Oliveira, em desfavor 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 195/196.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 195/196, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92443 Nr: 3711-83.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR PAGANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 12 

(doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do requerimento 

administrativo, ou seja, 02/07/2018, observando-se a prescrição 

quinquenal, DEVENDO a requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.25.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 

tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença 

e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.26.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.27.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.28.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.29.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.30.Às 

providências.31.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 2911-55.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDAH, GBHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA JUVILIANA 

CARNELÓS - OAB:20851/A

 9.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.10.Consigno ainda que em caso de descumprimento 

do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados 

para eventual execução.11.Notifique-se o Ministério Público.12.Condeno 

as partes ao pagamento de custas processuais, porém suspendo nos 

termos do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil.13.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.14.Publique-se.15.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI).16.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88476 Nr: 1833-26.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado.17.No mais, permanece 

inalterada a decisão vergastada.18.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51707 Nr: 1606-46.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON AVELINO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1606-46.2012.811.0039.

CÓDIGO 51707.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Admilson Avelino 
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Damaceno em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado parte autora à fl. 136/136 v.

4. Às folhas 138 v, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela contadoria judicial.

5. Conforme certidão às folhas 138 v, a parte executada não impugnou os 

valores apresentado pelo contador judicial.

6. É o breve relato.

7. Fundamento e decido.

8. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela contadoria judicial.

9. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

27.557,88 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

oito centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 1.993,82 (mil 

novecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) referentes 

aos honorários advocatícios.

10. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos 

arguidos pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial deve ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

11. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial às folhas 136/136v, no valor de R$ 27.557,88 (vinte e sete mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referentes 

às verbas pretéritas e R$ 1.993,82 (mil novecentos e noventa e três reais 

e oitenta e dois centavos) referentes aos honorários advocatícios.

12. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 1703-46.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO NOBRE ALVES DE MIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1703-46.2012.811.0039.

CÓDIGO 51799.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Lázaro Nobre 

Alves de Mira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial à fls. 125/125v.

4. Às folhas 128v, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela contadoria judicial.

5. Conforme certidão às folhas 128 v, a parte executada impugnou os 

valores apresentado pela parte autora.

6. É o breve relato.

7. Fundamento e decido.

8. Analisando os autos, nota-se que a executada não impugnou os 

cálculos apresentados pela contadoria judicial.

9. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

53.890,17 cinquenta e três mil, oitocentos e noventa reais e dezessete 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 4.689,26 (quatro mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

10. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos 

arguidos pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial deve ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

11. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora 

às folhas 128, no valor de R$ 53.890,17 cinquenta e três mil, oitocentos e 

noventa reais e dezessete centavos)) referentes às verbas pretéritas R$ 

R$ 4.689,26 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

12. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53892 Nr: 1662-45.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAUNEIS APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1662-45.2013.811.0039.

Código nº. 53892.

1. Vistos.

2. Inicialmente, ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 4. Após, nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, intime a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

5. Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar 

cálculo atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523, do Código de Processo Civil, bem 

como, incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, 

também do CPC.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61065 Nr: 615-65.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 Processo: 615-65.2015.811.0039

 Código: 61065

Vistos.

1. Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Liminar ajuizada por Ministério Público, para a tutela dos interesses 

individuais indisponíveis de Matheus Vinícius Magalhães de Paula, 

representado à época de sua propositura por seu genitor Sandro Paula de 

Arruda, em decorrência de sua menor idade, em face do Município de São 

José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso¸ visando o 

cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de 
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vacina SOMATROPINA 0,8ml/dia, em razão de ser portador de deficiência 

de crescimento.

2. Distribuído os autos no dia 13/04/2015.

3. Às folhas 256, o Ministério Público se manifestou nos autos, pugnando 

pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o 

requerente não mais necessita da vacina em questão, havendo assim a 

ausência de interesse processual.

4. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso VI, segunda 

parte do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

5. Deixo de condenar em custas processuais, haja vista ser beneficiária 

de assistência judiciária.

6. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

7. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 2675-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2675-74.2016.811.0039

CÓDIGO 73038

1. .Vistos.

2. Defiro o petitório retro e DETERMINO que o requerido seja citado via 

correio por “AR” no endereço declinado para responder a presente ação 

sob pena de revelia e confissão.

3. .Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 58789 Nr: 2310-88.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:, LILIANE TAISE CAMANELLI OHARA - OAB:mat-1378646, 

THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2310-88.2014.811.0039.

CÓDIGO 58789.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Divino Francisco 

dos Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela contadoria judicial em ref. 135.

4. Instadas a se manifestarem, a parte exequente se manifestou em 

ref.143 e a parte executada em ref. 145.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, constam os valores 

de R$ 8.279,24 (oito mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 827,92 (oitocentos e vinte 

e sete reais e noventa e dois centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. É consabido que Contador Judicial substitui o perito como profissional 

de confiança do juiz, e equidistante dos interesses conflitantes. Os 

cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem crédito, pois estão 

baseados na farta documentação carreada aos autos e são os que 

melhor reproduzem o título executivo judicial.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria 

judicial em ref. 135, nos valores de R$ 8.279,24 (oito mil duzentos e 

setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) referentes às verbas 

pretéritas e R$ 827,92 (oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, na conta indicada pela parte autora.

 12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 69892 Nr: 1205-08.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição quanto à data da 

fixação do benefício concedido.12. Dessa forma, o que antes constava da 

seguinte forma:10 Condeno as partes as custas e despesas processuais, 

se houver.”13.Passará a constar da seguinte forma:“Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais.”14.No mais, 

p e r m a n e c e  i n a l t e r a d a  a  s e n t e n ç a 

vergastada.15.Intime-se.16.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

20 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1026-11.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MUSSATO HIPÓLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - OAB:15445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Vistos.2.CRISTIANO MUSSATO HIPÓLITO interpôs Impugnação à 

Execução por negativa geral em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

devidamente qualificados e representados nos autos. 3.Recebido, foi 

determinada a intimação da parte autora para manifestar no prazo legal (fl. 

194/205). 4.Vieram os autos conclusos.5.É o relatório.6. Fundamento e 

decido.7.Inicialmente, registro, que entendo não haver necessidade de 

produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos 

de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC. 8.Ademais, o 

julgamento imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do 

litígio.9.Deste modo, cabe-nos apreciar o alegado vício de nulidade da 

citação pelo não esgotamento de todas as diligências possíveis para fins 

de localização do domicilio dos demandados, argumentação que não 

merece guarida, visto que a citação por edital será feita quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, conforme 
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preconiza o art. 256 do CPC, vejamos:“Art. 256. A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando.Posto isso, e 

pelo mais que consta dos autos, REJEITO os pedidos vertidos na 

Impugnação, nos termos do inciso I, do art. 487, do NCPC, e, em 

consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir 

a execução em todos seus efeitos.16.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se. 17.No mais, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.18.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de janeiro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70421 Nr: 1379-17.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER MINARÉ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 AUTOS Nº 1379-17.2016.811.0039

CÓDIGO 70421.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, em face de Weder Minare Costa, ambos já 

qualificados nos autos.

3. Tendo em vista o petitório em ref. 86, defiro o pleito conforme solicitado.

4. Após, o transcurso do prazo, vistas à parte para se manifestar acerca 

do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92817 Nr: 3866-86.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FAUSTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.2.Antônio Faustino Alves ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.3.Em 11/01/2019 

foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor 

da parte autora, bem como determinada a citação da parte 

requerida.4.processuais, inexistindo nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades a serem sanadas.8.Fixo como questão controvertida o 

lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se a parte autora de 

fato exerceu tais atividades.9.Desta forma, declaro o feito saneado, 

remetendo–o à fase instrutória.10.Defiro o pedido de produção de prova 

testemunhal, por entender necessária para o esclarecimento dos fatos 

relatados na inicial.11.Assim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 (DEZOITO) de junho de 2020, às 14h30min. Cientifiquem-se 

as partes que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].12.Por fim, intimem-se as partes para que no 

prazo (comum) de 15 (quinze) dias apresentem rol testemunhal, devendo 

ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].13.Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 14.Expeça-se o necessário.15.Intime-se.16.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2669-96.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Vistos.2.Judite Alves Pereira ajuíza a presente Ação de Aposentadoria 

por Idade Hibrida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.3.Em 14/09/2018 foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora, bem como determinada a citação da parte requerida.4.Contestação 

apresentada nos autos, na qual alegou-se ausência de comprovação de 

atividade campesina pelo período necessário para fins de preenchimento 

de carência.5.Impugnação à contestação de ref. 16.6.É o breve relato. 

Fundamento e decido.7.Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, 

.Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase 

instrutória.10.Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, por 

entender necessária para o esclarecimento dos fatos relatados na 

inicial.11.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

(DEZOITO) de junho de 2020, às 14h15min. Cientifiquem-se as partes que 

estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].12.Por fim, intimem-se as partes para que no prazo (comum) de 15 

(quinze) dias apresentem rol testemunhal, devendo ser observado o 

previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo 

que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC].13.Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar 

as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  1 4 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.15.Intime-se.16.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

23 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91069 Nr: 3169-65.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 .Vistos.2.Alaide Pereira Soares ajuíza a presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.3.Em 15/10/2018 foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte 

autora, bem como determinada a citação da parte requerida.4.Contestação 

apresentada nos autos, na qual alegou-se ausência de comprovação de 

atividade campesina pelo período necessário para fins de preenchimento 

de carência.processuais, inexistindo nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades a serem sanadas.8.Fixo como questão controvertida o 

lapso temporal de atividade rurícola, por consectário, se a parte autora de 

fato exerceu tais atividades.9.Desta forma, declaro o feito saneado, 

remetendo–o à fase instrutória.10.Defiro o pedido de produção de prova 

testemunhal, por entender necessária para o esclarecimento dos fatos 

relatados na inicial.11.Assim, designo audiência de instrução e julgamento 
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para o dia 18 (DEZOITO) de junho de 2020, às 14h00min. Cientifiquem-se 

as partes que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].12.Por fim, intimem-se as partes para que no 

prazo (comum) de 15 (quinze) dias apresentem rol testemunhal, devendo 

ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].13.Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 14.Expeça-se o necessário.15.Intime-se.16.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91216 Nr: 3243-22.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE MAIKON QUINTÃO DA 

SILVA - OAB:20275-0, GABRIEL SILVA SOUZA - OAB:19895/O

 AUTOS Nº 3243-22.2018.811.0039

CÓDIGO 91216

1. Vistos.

2. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, no qual figura como indiciado 

LUCIANO FERREIRA COSTA, o qual fora detido pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

3. Verifica-se que o flagrado foi colocado em liberdade após o pagamento 

da fiança arbitrada pela Autoridade Policial, sendo expedido Alvará de 

Soltura, (f. 15/16).

4. Outrossim, informou nos autos que mudaria seu endereço para a Rua 

Sabiá, n.º 2875, bairro Parque Residencial Oasis, município de 

Rondonópolis, (f. 35/36 – REF.: 13).

5. Desta feita, em consonância ao parecer favorável ministerial em fls. 

46/47, ACOLHO o pedido feito pela defesa, e DETERMINO que o indiciado 

deverá manter o endereço atualizado no curso da investigação e durante 

a tramitação de eventual ação penal.

6. Após, procedam-se às baixas e anotações de estilo, com as cautelas 

legais.

7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2747-27.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº.2747-27.2017.811.0039.

Código n° 80786

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Josefa Pereira da 

Silva Arroio, em face de Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

3. Considerando as manifestações em ref. 113/114, expeça-se alvará na 

forma eletrônica pelo sistema SisconDJ, com crédito/transferência para a 

conta bancária indicada, conforme ref. 114, e DETERMINO que seja dada 

ciência ao advogado constituído, via DJE, devendo este informar, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o recebimento da quantia devida.

4. Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se mediante o pagamento das eventuais custas 

processuais e as baixas e anotações pertinentes.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89351 Nr: 2287-06.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LUCHESI MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N. 2287-06.2018.811.0039

CÓDIGO 89351

Vistos.

1. Luzia Luchesi Magalhães da Silva ajuíza a presente Ação Previdenciária 

Para Concessão de Aposentadoria por Idade em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em 01/08/2018 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte autora, bem como determinada a citação da 

parte requerida.

3. Juntada de informações apresentada nos autos em ref. 10.

4. Em ref. 21, manifestação da parte autora pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide.

5. É o breve relato. Fundamento e decido.

6. Deixo de aplicar os efeitos da revelia, pois, conforme o artigo 345, 

inciso II, do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, não se operam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.

7. Inexistindo prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via, e, verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com o arts. 3.º e 319 do Código de Processo Civil, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais, inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

a serem sanadas.

8. Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.

9. Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, por entender 

necessária para o esclarecimento dos fatos relatados na inicial.

 10. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

(dezoito) de junho de 2020, às 15h30min. Cientifiquem-se as partes 

informando-as de que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC].

11. Por fim, intimem-se as partes para que no prazo (comum) de 15 

(quinze) dias apresentem rol testemunhal, devendo ser observado o 

previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo 

que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC].

12. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

13. Expeça-se o necessário.

14. Intime-se.

15. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92836 Nr: 3877-18.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA DE ANDRADE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

1. Considerando que a tentativa de intimação da vítima fora frustrada, 

conforme certidão do Oficial de Justiça, REDESIGNO audiência outrora 

designada para o dia 18 de junho de 2020, às 15h15min., para a tomada 

de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

2. Notifiquem-se as partes, bem como seus procuradores para serem 

intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

3. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e com 

fulcro na disposição do art. 455, §2º, CPC, o Advogado deverá comunicar 

da presente decisão a parte autora e carecerá de trazer suas 

testemunhas, independente de intimação.

4. Registro que não ocorre cerceamento de defesa, quando apesar de 

intimado o procurador das partes deixa de comparecer injustificadamente 

a audiência de instrução ainda que as partes não tenham sido 

pessoalmente intimadas.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Thaynara de Oliveira Silva, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 1391-60.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI SILVA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 35.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do indeferimento do benefício, ou seja, 

19/02/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 28/06/2019. 36.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.41.Ás 

providências.42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 833-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DA FRANCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 AUTOS Nº 833-59.2016.811.0039.

CÓDIGO 68889.

 1 Vistos.

 2 Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais Por 

Extravio de Bagagem ajuizada por Nilson da Franca de Oliveira, em 

desfavor de Gol Linhas Aéreas Inteligentes, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 3 Em ref. 116, a parte autora pugnou pela extinção do feito, ante o 

adimplemento da obrigação parte executada.

4 É o breve relato.

5 Fundamento e decido.

6 Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a petição de 

ref. 116, a extinção do feito é medida que se impõe.

7 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

9 Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

10 Publique-se.

11 Intime-se.

12 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80039 Nr: 2340-21.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA FORTUNATO DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA ABRAHÃO PINHEIRO 

GUIMARÃES - OAB:2041466, LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 AUTOS Nº 2340-21.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 80039.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural Por Idade, ajuizada por Fátima 

Fortunato da Silva Cabral, em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos já qualificados.

3. Considerando a certidão de ref. 64, DETERMINO a intimação da parte 

requerente para apresentar cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

4. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 84475 Nr: 4635-31.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENINA ROSA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 25.Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.28.Quanto às prestações vencidas, será 

devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

como índice o IPCA-E).29.Serão devidos também os juros moratórios 

incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados 

na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei 

Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por 

cento).30.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito. 

31.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).32.Isento a parte requerida 

de custas e despesas processuais, forma da Lei Estadual nº 

7.603/01.33.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa 

ou o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 24 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 1326-70.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANACLETO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 

8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 AUTOS Nº 1326-70.2015.811.0039

CÓDIGO 63416

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum, ajuizada por Jair Anacleto 

Rodrigues, em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

já qualificados nos autos.

3. Em análise à certidão de óbito em ref. 72, verifica-se que constam como 

filhos: Vanessa, Andressa e Jainy. Entretanto, em manifestação, requereu 

a habilitação de apenas da esposa meeira. Portanto, intime-se a parte 

autora para esclarecer acerca dos demais herdeiros.

4. Intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

5. Após, remetam-se os autos para a autarquia federal para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Por fim, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72275 Nr: 2297-21.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PENA PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2297-21.2016.811.0039.

Código nº. 72275.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89386 Nr: 2302-72.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA DE OLIVEIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2302-72.2018.811.0039

CÓDIGO 89386

1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 3. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

4. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85581 Nr: 405-09.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FREDERIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 24.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 
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CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 6 

(seis) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do requerimento 

administrativo, ou seja, 16/11/2017, observando-se a prescrição 

quinquenal, DEVENDO a requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.25.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 

tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença 

e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.26.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.27.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.28.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.29.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.30.Ás 

providências.31.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89478 Nr: 2344-24.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LINO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 2344-24.2018.811.0039

CÓDIGO 89478

1. Vistos.

2. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 3. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

4. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 3513-17.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3513-17.2016.811.0039.Cód. 74745.Vistos.1.Patrícia de Oliveira 

Silva ajuíza Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, em face de Marcelo Alves Martins, todos devidamente 

qualificados.2.Citado (fls. 27/28), o réu não apresentou contestação nos 

autos, conforme certidão de fls. 34.3.Decisão em ref. 41, decretando a 

revelia do réu.4.Após, a parte autora (ref. 86) requereu a designação de 

audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e das 

testemunhas.5.É o breve relato.6.Fundamento e decido.7.As partes são 

legítimas e estão regulamente representadas. Não havendo nulidades ou 

preliminares a serem apreciadas, declaro o feito saneado. Defiro as 

provas requeridas, quais sejam depoimento pessoal das partes e a 

inquirição de testemunhas. 8.Da Prova Testemunhal e Depoimento Pessoal 

do Autor.9.Quanto à prova testemunhal DEFIRO tal pedido pleiteado, vez 

que a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor 

têm a finalidade de comprovação dos fatos alegados.10.Para tanto, 

designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 23 de 

junho de 2020, às 13h45min., para tomada de depoimento pessoal das 

partes e oitiva de testemunhas, que deverão ser OBRIGATORIAMENTE 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação desta decisão, na 

forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do CPC, sob pena de preclusão. 

11.Para fins de depoimento pessoal, intimem-se as partes, pessoalmente, 

advertindo-as nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC.12.Consigo que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos 

[art. 455 e seguintes do CPC].13.Na impossibilidade de a intimação ser 

realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] 

deverão as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunhas e os respectivos endereços que requer que seja a intimação 

feita pela via judicial. 14.Intime-se.15.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 73825 Nr: 3048-08.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3048-08.2016.811.0039.

Código nº. 73825.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57943 Nr: 2055-33.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 Autos nº. 2055-33.2014.811.0039.

Código nº. 57943.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão serem os 
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autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3568-31.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARQUES, VALDOMIRO 

MARQUES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MT - SICREDI NOROESTE MT, ajuizou a presente Ação de 

Execução de Título Extrajudicial em desfavor JOSÉ CARLOS MARQUES e 

VALDOMIRO MARQUES SOBRINO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

3. Entrementes, às folhas 119, fora juntado acordo realizado entre as 

partes, pugnando por sua homologação e suspensão do feito até integral 

cumprimento.

4. É o breve relatório.

5. Decido.

6. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (fl.119), não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

7. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo colacionado aos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento, com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

 8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88926 Nr: 2044-62.2018.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVÂNIA DOMICIANO DE SOUZA, DEVANI 

DOMICIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:19206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Vistos.

2. DENILSON VIEIRA DE SOUZA ajuíza Embargos de terceiro em face de 

ADEVANIA DOMICIANO DE SOUZA E DEVANI DOMICIANO DE SOUZA 

todos devidamente qualificados nos autos.

3. Recebo os presentes embargos para discussão.

4. Para a concessão da tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 

300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

 5. No que tange à probabilidade do direito, verifico que restou 

devidamente instruída com a cópia do certificado de registro do veículo em 

seu nome. Por outro lado, no que se refere ao requisito do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrado o 

caráter de urgência.

 6. Deste modo em razão de não terem sido preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta, 

motivo pelo qual INDEFIRO liminarmente o pedido.

7. Cite-se a parte requerida por meio de seu advogado constituído via DJE, 

para que caso queira, conteste os presentes embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do art. 679 do CPC.

8. Apense aos autos principais tramitando perante este juízo.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88812 Nr: 1988-29.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PAVIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1988-29.2018.811.0039.

Código n°. 88812

1. Vistos.

2. Cuida-se de Ação previdenciária Para Conversão do Benefício de 

Auxílio Doença em Aposentadoria Por Invalidez Rural com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por Ivone Pavin dos Santos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos.

3. Aduziu, em síntese, que é segurado da Previdência Social, sendo 

portador das enfermidades “CID 10 M 51 Transtornos de discos lombares 

e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, como também, CID 10 

M 53.9 - Dorsopatia não especificada”.

4. Relata que o beneficio do auxílio-doença não foi concedido 

administrativamente, requerido em 23/11/2017 e cessado na data de 

20/08/2018.

5. Ao final, requer que seja julgada procedente a demanda para a 

concessão do benefício de auxílio-doença e, posteriormente, sua 

conversão em aposentadoria por invalidez.

6. Junto à inicial, acostou os documentos (fls. 21/45).

7. Devidamente citado, o INSS sustenta que quanto à alegada 

incapacidade, tem-se que esta pode ser relativa, isto é, aquela que impede 

apenas o exercício do trabalho habitual da segurada, continuando este 

apto a desempenhar atividades compatíveis com sua nova condição de 

saúde, muitas vezes pela redução dos esforços físicos despendidos no 

caso concreto, que os documentos juntados aos autos não são 

suficientes para comprovar a ausência de capacidade.

8. Impugnação à contestação juntada aos autos (ref. 19).

9. Laudo médico pericial protocolado em 23/07/2019.

10. Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo pericial, a parte 

autora manifestou-se em ref. 39, e a requerida manteve-se inerte (ref. 48).

11. Após, viram os autos conclusos.

12. É o breve relato.

13. Decido.

14. Pretende a parte requerente a concessão do benefício de 

Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por 

Invalidez, sendo que para o deferimento de tal beneficio faz-se necessário 

que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais 

sejam:

a) Possuir a carência exigida;

b) Encontrar-se na qualidade de segurado;

c) Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao 

auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade 

laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez.

Da carência e qualidade de segurado.

15. A carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 
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competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.º 8.213/1991:

“Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, 

consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 

competências.”

...

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26:

 I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais (g.n.).

 16. Ademais, considerando que o autor preencheu os requisitos da 

carência, nos termos do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, que 

foi revogado e incluído o art. 27-A na mesma Lei, é o que deverá ser 

aplicado, tendo em vista que a lei vigente no momento da aquisição do 

direito, sobre ela recai a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, a qual, 

inclusive, implica direito processualmente adquirida.

17. Assim, tendo em vista que a vigência da medida provisória e, após, 

pela da Lei 13.457-17, que altera as Leis nos 8.213 e 1.907, o texto 

normativo a ser aplicado é do parágrafo único do art. 24, da Lei 8.213/91, 

revogado pela lei suso mencionada, qual seja:

“Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a 

essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o 

segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no 

mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da 

carência definida para o benefício a ser requerido.”

18. Verifica-se pelo que consta nos autos que o requerente realizou o 

número de contribuições mínimas necessárias para fazer jus ao benefício 

consoante o CNIS juntado pela a autarquia requerida, bem como 

comprovante juntado na inicial, com fulcro no art. 24 c/c 25 ambos da Lei 

n.º 8213/1991 e do parágrafo único do art. 24 (revogado) do mesmo 

diploma legal.

Do Auxílio Doença

19. Para se obter o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, 

necessário se faz a comprovação de que a parte requerente é segurado 

da Previdência Social, conforme reza o art. 59 da Lei 8.213/199, bem como 

comprovar sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais 

de 15 dias, vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

20. Em atenção aos autos verifico que a parte autora preencheu todos os 

requisitos para fazer jus ao beneficio de auxílio-doença.

Da Aposentadoria por Invalidez

21. O benefício da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos 

aqueles indivíduos que implementarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de qualquer 

atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde que 

integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença.

 Denota-se ainda que a incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial, de acordo com o conteúdo do artigo 42 da Lei nº. 

8.213/1991, verbis:

 “Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

 22. Deste modo, é necessário que a invalidez seja TOTAL e PERMANENTE 

e que não haja possibilidade de o segurado ser reabilitado para exercer 

outra atividade laborativa, compatível com sua condição de saúde. Assim, 

conclui-se que se a invalidez for parcial e for possível a reabilitação da 

segurada em outra atividade, não será concedida a aposentadoria por 

invalidez; ao contrário, se a invalidez for parcial, mas a reabilitação do 

segurado se mostrar inviável deverá ser concedida a aposentadoria por 

invalidez.

23. No que concerne ao beneficio de Aposentadoria por invalidez verifico 

que a parte autora não faz jus, pois atualmente conta com 51 anos, sendo 

possível a sua recuperação para o trabalho habitual conforme laudo 

pericial.

24. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que;

 “[...]Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de 

incapacidade laboral total e temporária de 6- 8 meses para a prática da 

atividade habitual da autora de rurícola. Diagnósticos: transtornos de 

discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 

M51.1).

Conclui-se a necessidade de realizar tratamento com uso de medicação 

específica e fisioterapia motora (de forma coadjuvante) e 

acompanhamento médico. Atualmente não há condições de realizar suas 

atividades laborativas de forma conjunta ao trabalho, dai se nota a 

necessidade da concessão do benefício de auxilio doença.”

25. Deste modo, entendo que deve ser tão-somente concedido o benefício 

de Auxílio-Doença, desde o requerimento administrativo, considerando que 

àquela data já se encontrava incapacitado para o laboro.

26. Dos Juros e Correição Monetária.

27. Em questão de ordem exarada pelo STF na ADI 4357 este se 

pronunciou da seguinte forma:

“[...] 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios 

deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os 

mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 

tributários”.

 28. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

para o fim de RESTABELECER o benefício de Auxílio Doença ao 

requerente, pelo período de 08 (oito) meses, consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício da data de cessação do benefício, ou seja, 

20/08/2018, DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.

29. Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de determinar ao 

INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

30. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se a correção monetária - Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E).

31. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em 

razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.

32. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação.

33. Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários periciais 

fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 305/2014.

34. Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

35. Ás providências.

36. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao
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 Cod. Proc.: 64705 Nr: 1817-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
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 AUTOS N.º 1817-77.2015.811.0039 Código 64705

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: JOÃO DE SOUZA COELHO

NOTIFICANDO(S): Interditado: João de Souza Coelho, Cpf: 32957459191, 

Rg: 15.339 SSP MT Filiação: Francisco de Souza Coelho e Ana Petronilha 

Coelho, data de nascimento: 04/06/1938, brasileiro(a), natural de 

Sobrado-BA, casado(a), lavrador, Endereço: Rua: Minas Gerais Nº 1001, 

Bairro: Jardim Popular, Cidade: São José dos Quatro Marcos-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital.

RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

Promotora de Justiça que esta subscreve, vem, respeitosamente, com 

fulcro no artigo 74, II, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e na forma do 

art. 1.178, II, do CPC, propor a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA de 

JOÃO DE SOUZA COELHO, brasileiro, nascido em 04/06/1938, natural de 

Sobrado/BA, filho de Francisco de Souza Coelho e Ana Petronilha Coelho, 

RG nº 15.339 - SSP/MT, CPF n°.329574591 91, residente e domiciliado na 

Rua Minas Gerais, n°. 1.001, bairro Jardim Popular, próximo à Escola 

Marechal Rondon, neste Município de São José dos Quatro Marcos-MT, 

com supedâneo nos fundamentos de fato e de direito a seguir delineados: 

01. DOS FATOS. Aportou nesta Promotoria de Justiça relatório do CRAS 

noticiando as precárias condições de moradia do Sr. João de Souza 

Coelho, bem como informando que este vive constantemente embriagado e 

tem problemas de saúde, contudo, este se recusa a receber o devido 

tratamento ou qualquer outro tipo de ajuda. De acordo com o referido 

relatório, o Sr. João de Souza Coelho, de 77 anos de idade, mora sozinho, 

numa casa simples de madeira, localizada no fundo de um salão comercial, 

e esta moradia apresenta condições insatisfatórias de higiene, sendo que 

o quintal encontra-se enfestado de caramujos e a caixa de água possui 

centenas de larvas. Assim, em posse das referidas informações, o 

Ministério Público diligenciou para inquirir extrajudicialmente a única filha do 

Sr. João de Souza Coelho, Joana D' Arc Souza, a qual requereu que fosse 

promovida a ação interdição em face do seu genitor, alegando que este 

não possui condições de viver sozinha, vez que possui deficiência 

auditiva, faz as necessidades fisiológicas na roupa e faz ingestão de 

bebida alcoólica constantemente, fato este que ocasiona constantes 

delírios. A Sra. Joana D' Arc Souza declarou ainda que está disposta a 

dispensar os cuidados necessários a seu pai, proporcionando-lhe uma 

vida digna. Destarte, ante o panorama fático apresentado, o Ministério 

Público ajuíza a presente ação de interdição, colimando resguardar os 

interesses do idoso João de Souza Coelho02. DA LEGITIMIDADE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Inicialmente, importa registrar a legitimidade do órgão 

ministerial para ajuizar a presente demanda. Neste viés, conforme se 

infere da narrativa acima exposta e demais documentos que instruem a 

presente, o interditando não possui condições de gerir sozinho seus 

próprios atos, o que já serviria de fundamento para a intervenção 

ministerial como autor da demanda, consoante artigo 1.769, I, do Código 

Civil. Se não bastasse isso, demonstrada a situação de risco que se 

encontra o interditando, nenhum dos outros legitimados previstos no artigo 

1.768 do Código Civil, quais sejam, pais ou tutores (inciso I) e cônjuge ou 

qualquer parente (inciso II), tomou a iniciativa de promover sua interdição, 

em virtude do que se torna definitivamente inequívoca a legitimidade ativa 

do Ministério Público. Ademais, é cediço que o Ministério Público teve 

ampliada sua atuação nas causas relativas às pessoas idosas, sobretudo 

em relação àquelas em situação de risco, como na espécie, ante a patente 

debilidade física e mental do ansião. Nesse sentido, a Lei n. 10.741/2003, 

mais conhecida como Estatuto do Idoso, conferiu expressamente ao 

Ministério Público legitimidade extraordinária para atuar na qualidade de 

substituto processual da pessoa idosa, com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, quando esta estiver em situação de risco, conforme 

previsto no artigo 43 da referida Lei. 03. DA COMPETÊNCIA. Consoante 

define o artigo 94 do Código de Processo Civil, a competência é do foro do 

domicílio do réu, neste caso, do domicílio do interditando que, nas últimas 

três décadas, foi a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. Logo, 

indene de dúvidas que, ao fixar-se competência para conhecimento e 

julgamento da demanda ora aforada perante esse juízo, melhor estarão 

sendo protegidos os interesses do interditando. 04. DO DIREITO. Dispõe o 

artigo 1.767 do Código Civil que estão sujeitos à curatela aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil. Assim sendo, no caso em tela, 

resta evidenciado nas declarações extrajudiciais, bem como no 

preceituário médico, que o interditando é alcoólatra, tem diversos 

problemas de saúde, não tendo condições de manter-se sozinho, assim, o 

dispositivo legal acima encontra-se devidamente atendido. A Organização 

Mundial de Saúde já considera o alcoolismo como uma doença que pode 

comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a 

consequências irreversíveis. Sobre a viabilidade de interdição de idosos 

em casos análogos, é remansosa a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

PACIENTE ALCOÓLATRA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO 

ART. 273 DO CPC. PRESENÇA. DEFERIMENTO. Constatados os requisitos 

elencados no art. 273 do CPC, pois verossímeis as alegações de 

imprescindibilidade da internação compulsória prescrita para manutenção 

da integridade física e saúde de paciente em consequência do alcoolismo 

de que é portador, bem como demonstrada satisfatoriamente a urgente 

necessidade dessa internação para salvaguardar sua própria saúde e 

integridade física, é imperativa a manutenção da decisão que defere a 

antecipação de tutela, mormente em face da inequívoca premência de 

proteção à vida digna, bem jurídico maior. (TJ-MG - AI: 

10521130009272002 De outra ponta, estatui o artigo 1.180 do Código de 

Processo Civil que, na petição inicial, o interessado provará a sua 

legitimidade, especificará os fatos que revelam a anomalia psíquica e 

assinalará a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa e 

administrar os seus bens, estando todos os esses requisitos devidamente 

atendidos pela presente inicial, impondo-se, por conseguinte, a concessão 

das medidas reclamadas. 05. DA TUTELA ANTECIPADA. Conforme já 

alhures mencionado, o interditando não tem condições de realizar as 

atividades básicas do dia a dia, tampouco de reger seus próprios atos, 

visto que é alcoólatra, estando sempre em situação de risco. De mais a 

mais, consoante já referenciado, o interditando é viúvo e possui uma única 

filha, a qual aceitou a condição de curadora do seu pai. Assim Excelência, 

restaram demonstrados de forma inequívoca tanto a verossimilhança das 

alegações quanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao interditando, diante do que se encontram devidamente 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, razão pela qual 

impõe-se a concessão da tutela antecipada a fim de que seja 

imediatamente nomeada como curadora do interditando a sua filha, Joana 

D'Arc Souza.06. DO PEDIDO. Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO, respeitosamente, requer digne-se Vossa Excelência em receber 

a presente inicial, bem como a determinar que: a) seja nomeada, 

liminarmente e inaudita altera pars, como curadora do interditando a sua 

filha Sra. Joana D'Arc Souza, portadora do RG nº 1202719-7, inscrita no 

CPF sob o n.º 1017.273.781-80, brasileira, convivente, do lar, residente e 

domiciliada na Fazenda Alvorada, Comunidade Figueirinha, neste 

Município. b) a citação do interditando, intimando-o a comparecer à 

audiência de interrogatório para constatação da sua enfermidade, 

seguindo-se o feito na forma do artigo 1.181 e seguintes do CPC, 

requerendo, desde já, a realização de perícia médica; c) seja-lhe nomeado 

curador especial para contestar o presente pedido, nos termos do artigo 

1.179 do Código de Processo Civil; d) ao final, seja o presente pedido 

julgado procedente, decretando-se a interdição do requerido, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 848 de 877



nomeando-se como curadora do interditando, Sra. Joana D' Arc Souza, 

bem como que seja determinada a inscrição da interdição junto ao registro 

civil do cartório onde o mesmo foi registrado; Protesta provar o alegado 

com todas as provas admitidas em direito e, em especial, pela prova 

documental e testemunhal, cujo rol segue abaixo. Dá-se à causa o valor 

de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), para efeitos meramente 

fiscais. São José dos Quatro Marcos, 18 de setembro de 2015.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Isto posto, em harmonia com o parecer 

ministerial, com fundamento na norma inserta no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido exordial a fim de determinar a interdição 

parcial de JOÃO DE SOUZA COELHO para prática de atos de conteúdo 

econômico ou patrimonial, bem como confirmando a nomeação de JOANA 

D’ ARC SOUZA como sua legítima curadora, nos termos dos arts. 487, 

inciso I, e 755, inciso I e II do Código de Processo Civil. O curador ora 

nomeado deverá prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. Em obediência 

ao disposto no art. 107 da LRP, art. 1.184 do citado digesto adjetivo e no 

art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente sentença no 

cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e publique-a 

na imprensa local, se tiver, e na oficial (Diário da Justiça Eletrônico), por 03 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação. 

Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou especialização em 

hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos 

termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil e 1.190 do Código 

de Processo Civil. Deve, contudo, prestar contas anualmente da gestão 

dos bens e/ou direitos do curatelado, sob risco de ser destituída e 

responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 busque 1.762 e 1.774 do 

citado códex substantivo civil. Preclusas as vias recursais e adotadas as 

providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 07 de janeiro de 2019.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lúcia Borges 

da Silva, Auxiliar Judiciaria, digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 29 de janeiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87735 Nr: 1492-97.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO COMÉRCIO DE LENHAS LTDA ME, 

WELLINGTON MOURA DE MORAES, IVONETE LOPES DA TRINDADE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 27.Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, JULGANDO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo 

judicial embasado no Contrato que instrui a inicial, na forma do art. 702, § 

8º, do Código de Processo Civil, aplicando-se correção monetária pelo 

IGPM/FGV, a partir do descumprimento da parcela com vencimento em 

25/10/2017, que ocasionou o saldo devedor em 31/05/2018, do referido 

contrato e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.28.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme ora fixado, nos termos do art. 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil.29.Transitada em julgado, nada sendo 

requerido no prazo legal, arquivem-se os autos, sem prejuízo de posterior 

d e s a r q u i v a m e n t o  a  p e d i d o  d a  p a r t e 

i n t e r e s s a d a . 3 0 . P u b l i q u e - s e . 3 1 . R e g i s t r e - s e . 

32.Intime-se.33.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59928 Nr: 264-92.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu GEDIVALDO OLIVEIRA 

DA SILVA, já qualificado nos autos, como incursa nas sanções do artigo 

342, §1º, do Código Penal.PASSO À DOSIMETRIA DA PENAA pena 

prevista ao delito é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa, consoante 

o disposto no art. 342, caput, do Código Penal.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.CP.DISPOSIÇÕES 

FINAISDeixo de condenar a acusada em custas processuais porventura 

existentes, por ser pobre na forma da lei.Transitada em julgado, forme-se 

a Guia de Execução Penal e remeta-se à Vara de Execução Penal para 

designação de audiência admonitória, bem como, insira o nome da ré no 

sistema INFODIP da Justiça Eleitoral, para cumprimento do disposto no art. 

15, inciso IV, da CF/88. Após, inscreva-se o nome da ré no rol dos 

culpados.Feito isso, com o transito em julgado, arquive-se na forma de 

costume.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 28 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 2297-55.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 48.Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão indenizatória ajuizada 

por MARIA VICÊNCIA DE PAULA em face de FABIANO GIAMPETRO 

MORALES a restituir a requerente a importância de 17.540,89 (Dezessete 

Mil Quinhentos e Quarenta reais e Oitenta e Nove Centavos), atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, tendo como termo inicial a data do evento danoso;49.CONDENO, 

ainda, a título de danos morais, a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) à requerente, a título de indenização por danos morais, valor a ser 

corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso -nos termos da súmula 

54/STJ.50.Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento integral das custas 

processuais e de honorários advocatícios do patrono da parte autora, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, do CPC, em razão da matéria em discussão, 

percentual que reduzo pela metade (10%) na hipótese de não haver 

interposição de recurso pela parte ré e de ser comprovado o pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito 

em julgado, o fazendo como forma de estimular as partes e seus 

procuradores a avaliarem o custo e o benefício que envolve a interposição 

de recursos e, ao mesmo tempo, incentivar o cumprimento voluntário das 

decisões, na perspectiva de que o acesso à justiça deve ser veiculado 

com responsabilidade e na medida da probabilidade de êxito efetivo, não 

como mero instrumento de protelação do cumprimento de 

obrigações.51..Remeta-se cópia da sentença para a OAB local e para o 

Ministério Público, para conhecimento e providências. 53.Advirto às partes 

que, não cumprida à decisão no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

trânsito em julgado, incidirá o disposto no art. 523 do CPC, a pedido da 

parte credora.54.Publique-se. Registre-se.55.Intime-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81615 Nr: 3222-80.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R M DOS SANTOS E CIA LTDA ME, ROBERTO 

MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1226-91.2010.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361, TENILLE FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:SP-31618

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS INFORME NOS AUTOS OS VALORES 

CORRESPONDENTES À SEGUNDA COTA DO CONSÓRCIO, SOB PENA DE 

MULTA PECUNIÁRIA NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO 

VALOR DA CAUSA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-81.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000121-81.2018.8.11.0039. REQUERENTE: GETULIO RIBEIRO 

FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI 1. Vistos. 

2. Considerando o pleito de ID. 18524412, DETERMINO que a parte indique 

em qual dos endereços indicados a parte requerida deve ser intimada. 3. 

Após, DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, 

intimando-se a parte requerida por meio de correspondência com Aviso de 

Recebimento. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-19.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000248-19.2018.8.11.0039. REQUERENTE: LUIS DA SILVA 

LOPES REQUERIDO: LEANDRO VAZ DA SILVA 1. Vistos. 2. Considerando 

o AR juntado ao presente feito, determino a intimação da parte autora para 

acostar aos autos o endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Após, DETERMINO que seja designada nova data para realização 

da audiência de conciliação. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23191 Nr: 814-63.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VENTURA DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES VIEIRA - 

OAB:143229/RJ, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078, MIRIAN COSTA 

CARDOSO - OAB:6.361, WILLIAN CATARINO SOARES - OAB:RO 5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE BARROS NETO - 

OAB:8841-B-MT

 Processo n° 814-63.2010.811.0039

Código n° 23191

1. Vistos

2. Considerando a certidão de folha 213, a qual a parte requerida declarou 

não possuir condições para constituir advogado, nomeio como advogado 

dativo a Dra. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, OAB/MT-24.919/O, 

para defender os interesses da parte desta.

3. Após a nomeação, deverá o causídico dar o devido andamento no feito, 

no prazo legal.

 4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 08 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-16.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000244-16.2017.8.11.0039. REQUERENTE: VANDERLEI ALVES 

REQUERIDO: JOSE HORACIO DE SOUZA 1. Vistos. 2. Trata-se de ação 

sob o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais para a propositura perante o Juizado 

Especial Cível. 3. RECEBO a emenda a petição inicial com seus 

documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, 

advertindo a requerente de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 

4. DETERMINO que seja retificado o polo passivo da ação, passando a 

constar Grasiele Scrimim Razera Araujo. 5. Cite-se a requerida a respeito 

da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para 

participar da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano (artigo 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE). 6. Em atenção aos termos da 

CGJ, artigo 917 e ss., a realização de citação e intimação das instituições 
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públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. 7. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço (art. 909 da CNGC). 8. Caso não 

haja acordo, o requerido tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena julgamento no 

estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 925, c/c Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso c/c 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso.) 9. O prazo para impugnar a contestação e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, Enunciado n. 12 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso.) 10. Por 

fim, tem-se que a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação e os prazos processuais 

nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência 

do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). 11. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. 12. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000556-98.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO CARLOS POMPERMAIER (REQUERENTE)

KARINY SILVA POMPERMAYER (REQUERENTE)

KAROLINY SILVA POMPERMAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILVIO SALVADOR MARTINS OAB - MT26678/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO JOSE SPIELMANN (REQUERIDO)

OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Intima-se as partes autoras, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 26/03/2020 às 15:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001403-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO FROHLICH (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos, atentando a tabela de preços da Comarca 

de cumprimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-90.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hiroshy Edemar Winck (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte, na pessoa de seu advogado devidamente habilitado 

nos autos, para ciência acerca da audiência de instrução designada para 

o dia 19/03/2020 às 13:00hs, no Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001246-30.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI (REQUERIDO)

Ieda Maria Vargas (REQUERIDO)

HAROLDO NOGIRI (REQUERIDO)

Laudair Bruch (REQUERIDO)

VILSON MARTINS RIGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI OAB - PR43486 (ADVOGADO(A))

CHAIANY BATISTA OAB - PR39975 (ADVOGADO(A))

SANTINO RUCHINSKI OAB - SC5282 (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTIANE NOVAKOSKI OAB - PR40002 (ADVOGADO(A))

CRISTIAN DE OLIVEIRA VAMERLATTI OAB - PR55802 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte, na pessoa de seu advogado devidamente habilitado 

nos autos, para ciência acerca da audiência de instrução designada para 

o dia 19/03/2020 às 13:15hs, no Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

HELENA BIMONTI OAB - SP316476 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado 

de 13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001250-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MORENO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

HELENA BIMONTI OAB - SP316476 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s), na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

ciência acerca da audiência de instrução designada para o dia 19/03/2020 

às 14:00hs, no Fórum da Comarca de Sapezal-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121056 Nr: 2604-47.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ELIAS DE FARIAS JUNIOR, 

ABIMAEL DOS SANTOS NUNES, FRANCISCO DE JESUS BATISTA DE 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Ante o exposto, com base na motivação supra, RELAXO A PRISÃO dos 

acusados FRANCISCO ELIAS DE FARIAS JÚNIOR e ABIMAEL DOS 

SANTOS NUNES, por excesso de prazo, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1- 

Comparecimento mensal em juízo para informar endereço atualizado e 

justificar suas atividades; 2- Proibição de ausentar-se desta Comarca, por 

prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 3- 

Proibição de cometer novos ilícitos penais.Ficam os acusados 

cientificados de que o descumprimento das medidas impostas poderá 

acarretar, dentre outras consequências, a decretação de nova prisão 

preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP.Expeça-se alvará 

de soltura em favor dos acusados, devendo ser colocado em liberdade se 

por outro motivo não devam permanecer preso.Por fim, para concluir a 

instrução criminal, determino a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Currais Novos-RN, objetivando a realização do interrogatório 

do corréu Francisco de Jesus Batista de Farias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116244 Nr: 135-28.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 Intima-se a defesa técnica do inteiro teor da sentença ref. 47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79202 Nr: 2458-79.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE PECAS LTDA ME, 

ODAIR FERREIRA, ROSENIL JOSÉ DA SILVA, RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:CE 17314

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo exequente IRMÃOS 

FERREIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA e pelo assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIATTI em face do BANCO BRADECO S/A, todos 

devidamente qualificados.

Após o início do cumprimento de sentença, houve pagamento voluntário e 

penhora on line, sendo que, na sequência, foram expedidos respectivos 

alvarás eletrônicos.

Por fim, o exequente requereu a expedição de ofício ao CRI de Sapezal 

para que seja restabelecida a propriedade imobiliária da autora sobre o 

imóvel de matrícula nº 1917, conforme decidido na sentença transitada em 

julgado (ref. 230).

O Banco executado, por sua vez, requereu a expedição de alvará 

eletrônico no montante de R$ 13.467,60 para o exequente e o 

remanescente em seu favor, além disso pugnou pelo desbloqueio do 

montante de R$ 19.380,50 (ref. 231).

É o breve relato.

Decido.

Sobre o pedido do banco executado, observa-se que já fora expedido 

alvará eletrônico, no valor de R$ 14.194,73, em favor do exequente para 

pagamento de honorários sucumbenciais, conforme alvará em anexo. Da 

mesma forma, conforme extrato em anexo retirado do BACENJUD, também 

já foi procedido o desbloqueio do valor de R$ 19.380,50, em 1º de 

novembro de 2019.

Dessa maneira, entendo que não há qualquer valor no presente feito a ser 

levantado ou desbloqueado, razão pela qual considero adimplida a 

obrigação imposta por meio de sentença e extingo o presente feito, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo mandado ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sapezal-MT, a fim de seja procedido o cancelamento da averbação 

R-04/1917, da matrícula nº 1917, restabelecendo a propriedade do imóvel 

a exequente IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – ME.

Custas pela parte executada.

Sem honorários, pois fixados no despacho inicial de recebimento do 

cumprimento de sentença.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 121015 Nr: 2580-19.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, IMPRONUNCIO o 

acusado ALCIDES GOMES DOS SANTOS, do crime tipificado no artigo 121, 

§2º, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, 

com base no artigo 414, do Código de Processo Penal. Ao mesmo tempo, 

PRONUNCIO o acusado ALCIDES GOMES DOS SANTOS, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções 

dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.Quanto à segregação cautelar, entendo que não mais 

persistem os motivos da prisão preventiva, de modo que, nos termos do 

artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, concedo-lhe o direito de 

recorrer em liberdade.Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor 

do acusado se por outro motivo não deva permanecer preso.Intimem-se, 

nos termos do artigo 420 do Código de Processo Penal.Transitada em 

julgado, certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do Código 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33972 Nr: 1315-65.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDIVIRGES GENI 

SIMONETTI, EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, PEDRO 
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JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 38 a 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34655 Nr: 1996-35.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, EDILEUZA CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a recolher o 

valor da diligência do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82938 Nr: 1379-31.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA COMERCIO E SERVIÇOS DE AR 

CONDICIONADO LTDA - ME, JOSIANE SILVA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85396 Nr: 2299-05.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA 

DISAL DE CONSÓRCIO S/C LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BEZERRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94020 Nr: 2147-20.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELEGRINI & PELEGRINI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iintima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a comparecer 

a secretaria da Vara única de sapezal/MT para retirar a Carta Precatória 

para distribuição, bem como fazer o seu preparo e trazer aos autos o 

comprovante da distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95748 Nr: 2951-85.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SUELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95936 Nr: 3078-23.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRESTANA PEREIRA - 

OAB:25005, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - OAB:21822/O

 Tendo em vista a NÃO publicaçãod a r. Sentença, faço novo envio à 

matéria Imprensa.

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por ERIC ARTHUR OLIVEIRA 

DE ASSUNÇÃO e MIGUEL OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, representados pela 

genitora Rosana Oliveira Figueiredo, em desfavor de UGLEY ANTONIO DE 

ASSUNÇÃO.

À ref. 119 a autora juntou petição informando de que houve a quitação da 

dívida, requerendo a extinção do feito e a expedição de alvará de soltura 

em favor do executado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

 "Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”

Considerando que houve a satisfação da dívida, a extinção do feito em 

razão do pagamento é medida que se impõe.

 Ante o exposto, e com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo executivo, ante o pagamento do débito.

Por fim, considerando que o executado quitou a dívida, a revogação da 

prisão é medida que se impõe.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO EXECUTADO, 

ALIMENTANDO-SE O BNMP.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

legais.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96727 Nr: 3474-97.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CELSON VALMIR VALK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97228 Nr: 347-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JACQUES DA FONSECA, CASSIANO 

JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 41.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97790 Nr: 603-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99362 Nr: 1375-23.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE MATOS MACHADO, ANDERSON 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101116 Nr: 2223-10.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE TEREZINHA VEFAGO - ME, JANE 

TEREZINHA VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101570 Nr: 2454-37.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER R E DA SILVA E CIA LTDA - EPP, 

SORAIA AY MORÉ, ERLANDE MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 2521-02.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BERNARDO DA SILVA - ME, JULIANO 

BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102342 Nr: 2812-02.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO VIVEIROS LIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - 

OAB:128146/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:19878/O

 Para INTIMAR a parte Requerente através de seu Advogado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste quanto ao resultado negativo da 

tentativa de Bloqueo via BACENJUD nas contas do Executado. Ref. 75

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107465 Nr: 443-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO VIVEIROS LIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Luiz Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7.666-0/MT, LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o valor da diligência do Oficial de justiça, 

devendo ser observado endereço em zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107709 Nr: 590-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLETTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto o retorno do AR ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112416 Nr: 3484-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DAVID DE OLIVEIRA - ME, EUNICE DAVID 

DOS SANTOS, PAULO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112482 Nr: 3523-70.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROMAS CAFE E ARMAZEM CONVENIENCIA 

LTDA ME, REGIS CASSIANO MARTINS, GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo 

legal quanto a certidão do Oficial de Justiça ref. 18.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 854 de 877



Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER DE CARVALHO BATISTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA CIMARDI OAB - SP113880 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000082-30.2019.8.11.0078. INTERESSADO: WELBER DE CARVALHO 

BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO Defiro o pedido retro. 

Assim, oficie-se ao DETRAN-MT requisitando exclusão da restrição de 

Furto/Roubo do veículo FORD/FIESTA, COR PRETA, ANO 2014/2014, 

PLACA OAQ-5873, RENAVAM 00999064835. Outrossim, certifique-se a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Caso positivo, RECEBO-O 

nos seus efeitos legais. A parte apelada já apresentou contrarrazões. 

Assim, remetam-se os autos à Turma Recursal competente para 

julgamento. Às providências. Cumpra-se. Sapezal-MT, 30 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-77.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDENE POQUIVIQUI AFONSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

presente caso, observa-se que no ID. 28260912 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 30 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-83.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LUZIA QUEIROZ 55094147153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ASSUNÇÃO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No 

presente caso, observa-se que no ID. 2843292 as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. P.R.I.C. Sapezal-MT, 30 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20879 Nr: 243-19.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice da Silva Célio Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONICE DA SILVA CÉLIO OLIVEIRA, 

Cpf: 17617237820, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA a parte Requerida, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual 

seja R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar em Emitir Guia, 

buscar por "Custas Finais/Remanescentes" e clicar em "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes" e digitar o número único do processo. Após 

preencher os dados do pagante (CPF e nome do pagante), clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a 

taxa, e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Tabaporã/MT.
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Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Etienne Regina dos 

Santos e Carmo Strambaioli, digitei.

Tabaporã, 28 de janeiro de 2020

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34288 Nr: 492-57.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas para 

defesa, para manifestação, nos moldes do artigo 422 do Código de 

Processo Penal, no prazo de 05(cinco) dias.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001020-32.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEIXE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA MORARA OAB - PR86586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA PEIXE (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1001020-32.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: MARIO PEIXE REQUERIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA 

PEIXE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

movida por MARIO PEIXE contra CARLOS EDUARDO DA SILVA PEIXE, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No andamento de id nº 

28337216 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela consequente extinção do processo. Observa-se, 

contudo, que a referida minuta de acordo, bem como a procuração 

outorgada pelas partes, veio acompanhada de assinatura lançada na peça 

por meio de assinatura digitalizada. Não se desconhece que o artigo 105, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil permite que “A procuração 

pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”. No entanto, verifico que 

as firmas apostas nos documentos de ID 28337216 e 28337218 tratam-se 

assinaturas digitalizadas, mediante escaneamento, sendo, pois, 

documentos em que não se podem verificar sua veracidade. São 

documentos inexistentes no mundo jurídico conforme asseveram as 

jurisprudências que seguem abaixo. Dessa forma restam ausentes os 

elementos essenciais de constituição dos atos jurídicos em comento 

(minuta da avença firmada entre as partes e procuração), podendo, caso 

não emendada, ser considerada inexistente perante o direito. Eis o 

entendimento doutrinário: “4.5.4. Assinatura eletrônica. A assinatura 

eletrônica é disciplinada pela Lei 11.419/2006 (cf. arts. 1.º, III, 2.º, 4.º, § 

1.º, 8.º, parágrafo único, 12, § 3.º) e pela MP 2.200-2/2001 (cf., dentre 

outros, art. 6.º, parágrafo único). No CPC/2015, há menção ao tema nos 

arts. 105, § 1.º (assinatura digital da procuração), 205, § 2.º (assinatura 

eletrônica dos juízes), 209, § 1.º (atos realizados na presença do juiz, por 

este, pelo serventuário da justiça e pelos advogados das partes assinado 

digitalmente), 263 (assinatura eletrônica nas cartas), 943 (assinatura 

eletrônica dos votos e acórdãos) etc. ‘A assinatura da peça passa a ser 

digital, a qual garante não apenas a autoria do documento, mas sobretudo 

a autenticidade do seu conteúdo”. A assinatura digital “é espécie de 

assinatura eletrônica, que envolve o uso da criptografia assimétrica, com 

chaves de conhecimento do titular e pública”. De acordo com definição 

adotada pela Res. CNJ 185/2013, assinatura digital é o “resumo 

matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave 

privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, estando o 

detentor do par de chaves certificado dentro da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Br), na forma da legislação específica’. Tem-se 

decidido que ‘a prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei 

11.419/2006, reclama que o titular do certificado digital utilizado possua 

procuração nos autos, sendo irrelevante que na petição esteja ou não 

grafado o seu nome. A assinatura digital destina-se à identificação 

inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do 

detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, 

bem como a data e a hora do lançamento da firma digital. Dessa sorte, o 

atendimento da regra contida na alínea a do inc. III do § 2.º do art. 1.º da 

Lei 11.419/2006 depende tão somente de o signatário digital possuir 

procuração nos autos’. Para se realizar a assinatura digital, ‘é necessário 

que o usuário possua um certificado digital (o que equivaleria a uma 

carteira de identidade digital) emitido por uma autoridade certificadora 

competente’. Não se confundem a assinatura digitalizada (ou escaneada) 

e a assinatura digital.” “A reprodução de uma assinatura, por meio do 

escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em 

que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento 

original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de 

autenticidade, portanto” (STJ, REsp 1.442.887/BA, rel. Min. Nancy 

Andrighi, 3.ª T., j. 06.05.2014). Desse modo, “a assinatura escaneada não 

garante a sua própria existência, pela impossibilidade de se conferir a 

originalidade da assinatura de quem assinou a peça recursal” (TJPR, AI 

8994458, rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16.ª Câmara Cível, j. 17.10.2012). 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA 

DIGITALIZADA OU ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 

AUTENTICIDADE. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO 

ART. 13 DO CPC/73 NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 1. A assinatura digitalizada 

ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar 

de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a 

assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por 

Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. Não 

se afigura aplicável a providência do art. 13 do CPC/1973, uma vez que o 

vício de representação é considerado insanável na instância 

extraordinária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1033330/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CONCESSÃO DE 

PRAZO PARA SUPRIR A IRREGULARIDADE DA FALTA DE ASSINATURA. 

NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO OUTRO 

ADVOGADO QUE SUBSCREVEU O RECURSO. PEÇA OBRIGATÓRIA PARA 

A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 525, I, DO CPC/1973. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO. 1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a 

aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em 

documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se 

ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, a qual possui previsão legal. 2. A falta de assinatura nos 

recursos interpostos nas instâncias ordinárias configura vício sanável, 

devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento dessa 

irregularidade. 3. Fora concedido o prazo de 10 (dez) dias pela Corte de 

origem para que o advogado da parte agravante assinasse o agravo de 

instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi 

devidamente atendido. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no 

sentido de que a ausência das peças obrigatórias de que trata o art. 525, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, no momento da interposição 

do recurso, importa em não conhecimento do agravo de instrumento, não 

havendo que se falar em intimação para a regularização da representação 

processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

980.664/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017) “ATO PROCESSUAL. RECURSO. 

CHANCELA ELETRÔNICA: EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO SEU 

USO PARA RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Assente o 
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entendimento do Supremo Tribunal de que apenas a petição em que o 

advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem validade 

reconhecida. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se trata de 

certificado digital ou versão impressa de documento digital protegido por 

certificado digital; trata-se de mera chancela eletrônica sem qualquer 

regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio 

de perícia técnica. 3. A necessidade de regulamentação para a utilização 

da assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, 

exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja 

responsabilização não seria possível.” (Acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento processo nº 564765/RJ, pela C. 1ª Turma do STF, que teve 

como relator o Exmo. Ministro Sepúlveda Pertence, publicado em 

14.06.2006). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 

115/STJ. PROCURAÇÃO. CÓPIA DEFEITUOSA. – Não constitui excesso de 

rigor formal a exigência de que a cópia da procuração e/ou 

substabelecimento trazida aos autos contenha a assinatura do outorgante. 

– Na espécie, a cópia trazida não continha o verso do original no qual 

constava a assinatura do outorgante, o que viciou a representação 

processual e atraiu, por consequência, a aplicação da Súmula 115/STJ. – 

É tardia a juntada do instrumento procuratório concomitante à interposição 

do agravo regimental. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg 

no REsp 703.026/MA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/10/2005, DJ 12/12/2005, p. 395) Assim, intimem-se as 

partes para emendar a petição de acordo, devendo apresentar 

procuração e minuta de acordo assinadas pelas partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Por fim, tendo em vista que as 

partes estão em processo de acordo amigável, conforme documento de id 

28337216, acolho o pedido da parte autora (petição de id 28338231) e 

determino o cancelamento da audiência de conciliação aprazada para o 

dia 12/02/2020, às 14h00min, com a mesma finalidade. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 847 Nr: 6-65.1998.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOSÉ BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235 MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6179-B, PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8384-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 

4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 6-65.1998.811.0108 (Código 847)

Exequente: Agrofel – Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 Executado: Orlando José Bender

 EXECUÇÃO

Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que as partes compuseram a lide, de 

modo que com o adimplemento do débito houve a extinção do feito (fl.179).

Contudo, constata-se que houve a vinculação de valores anterior aos 

autos (fl.141/144). Desse modo, certifique-se quanto a eventual 

permanência dos referidos valores residuais e, em caso positivo, 

intimem-se as partes para manifestação e indicação de conta para a 

respectiva expedição de alvará para liberação.

Outrossim, quanto aos valores bloqueados (fl.89/90; 91/92; 104/105), será 

promovida a respectiva liberação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 31 de outubro de 2019.

 MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 70103 Nr: 930-41.2019.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bini, Gisseli Izoton Bini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:MT16.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTOS.

RODRIGO BINI e GISSELI IZOTON BINI interpuseram EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO.

Certifique-se quanto à tempestividade, se \tempestivo recebo para a 

discussão.

Intime-se a embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, I do CPC).

Antes, porém, determino que os embargantes juntem documento que 

comprove a propriedade do bem móvel oferecido em caução/garantia (p. 

33), bem como o seu laudo de avaliação. Prazo: 05 (cinco) dias.

Consigno que, por medida de cautela, eventual pedido de suspensão será 

analisado após o decurso do prazo/apresentação de impugnação aos 

embargos.

Com a juntada de manifestação da embargada, ou decorrido o prazo in 

albis, conclusos para decisão.

No mais, intimem-se os embargantes para apresentarem cópia dos 

documentos pessoais no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Tapurah/MT, 31 de outubro de 2019.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 70127 Nr: 940-85.2019.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bini, CLAUDECIR CONTRERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:MT16.185, RICARDO ADRIANO 

HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR FRITSCH - OAB:MT-16130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 VISTOS.

RODRIGO BINI e CLAUDECIR CONTRERAS interpuseram EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO.

Certifique-se quanto à tempestividade, se tempestivo recebo para a 

discussão.

Intime-se a embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, I do CPC).

Antes, porém, determino que os embargantes juntem documento que 

comprove a propriedade do bem móvel oferecido em caução/garantia (p. 

33), bem como o seu laudo de avaliação. Prazo: 05 (cinco) dias.

Consigno que, por medida de cautela, eventual pedido de suspensão será 

analisado após o decurso do prazo/apresentação de impugnação aos 

embargos.

Com a juntada de manifestação da embargada, ou decorrido o prazo in 

albis, conclusos para decisão.

No mais, intimem-se os embargantes para apresentarem cópia dos 

documentos pessoais no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Tapurah/MT, 31 de outubro de 2019.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70127 Nr: 940-85.2019.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Bini, CLAUDECIR CONTRERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 
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INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA ARENA 

COELHO PIRES MARTINS - OAB:MT16.185, RICARDO ADRIANO 

HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR FRITSCH - OAB:MT-16130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação aos 

embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24907 Nr: 1183-44.2010.811.0108

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu de oliveira, TEREZA BORTOLUCI DA 

SILVA OLIVEIRA, Romeu Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389, 

Daiany Frank - OAB:OAB/MT 19.270

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, fundamentando acerca de sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou requeiram o julgamento 

antecipado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 16275 Nr: 973-66.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI, Teresinha 

Lolato Riquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:PR 30.890, ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - 

OAB:OAB/PR 49.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 973-66.2005.811.0108 - Código 16275.

Exequente: John Deere Brasil L.T.D.A.

Executados: Valdecir Domingos Riquetti e outra.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida pelo Juízo Ad Quem, determinando o 

arresto por meio do sistema BACENJUD, nas contas bancarias dos 

executados, expressada na decisão de Agravo de Instrumento n. 

1002785-71.2019.8.11.0000.

INCLUA-SE a minuta de bloqueio.

 Sem prejuízo, DEFIRO o pedido da parte autora (fls. 124), devendo ser 

expedido ofício à Secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, 

no endereço informado às fls. 124, com prazo para resposta de 15 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta do ofício expedido, intime-se a 

parte exequente para promover o necessário para a regularização da 

citação dos executados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 120-76.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FABRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:MT0003791O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 120-76.2013.811.0108 - Código 41330.

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de DANIEL FABRE, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Instada a se manifestar, a parte exequente informa sua desistência quanto 

a presente execução, tendo em vista o cancelamento da CDA (pp. 21/22).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Verifica-se dos autos que o executado requer a desistência da presente 

ação, face o cancelamento do débito (CDA Nº. 2013644).

Por isto posto, JULGO EXTINTA, por sentença a execução, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80, face o 

cancelamento do débito.

Sem custas e honorários advocatícios, por força do artigo 26 da Lei 

6.830/80.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 23 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 756-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Antonio Mastelaro, DIUZA MARA 

BORGES MASTELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:RS/59.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 756-66.2018.811.0108 - Código 62547.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando a presente deprecada observo que durante os três dias de 

diligência para o cumprimento do arresto não foi possível proceder com a 

citação e intimação dos executados, pois, segundo informado, estes 

estariam viajando (conforme certidão de fls. 59/59-v).

Deste modo, proceda-se com nova tentativa de citação e intimação da 

parte executada, ficando o senhor oficial de justiça desde já autorizado, 

em caso de comprovada tentativa de ocultação dos citandos, realizar a 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo 

Civil.

 Noutro giro, observo que a parte autora, com patrono devidamente 

cadastrado nos autos e intimado (conforme certidão de fls. 120) não 

efetuou o pagamento de complementação da diligência para o cumprimento 

do arresto, às fls. 59/60, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo improrrogável de 05 dias, efetue o 

pagamento do valor indicado às fls. 118, bem como deposite o valor da 

diligência para a realização da citação e intimação dos demandados, 

conforme determinado acima.

Saliento que o cumprimento do novo ato de citação e intimação está 

condicionado ao pagamento integral das diligências devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tapurah/MT, 27 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69358 Nr: 659-32.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:OAB/MT 13.171
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 Autos n. 659-32.2019.811.0108 - Código 69358.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 155, asseverando a inércia da mandataria legal 

da parte ré para apresentação da peça de alegações finais, INTIME-SE o 

réu, pessoalmente, para constituir novo mandatário, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem a devida outorga de procuração a um novo 

causídico, certifique-se o ocorrido e tornem os autos concluso para 

nomeação de defensor dativo com a finalidade de patrocinar os interesses 

do réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Tapurah/MT, 29 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65692 Nr: 2676-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salatiel Oliveira Pontes, Chailton Ribeiro 

Lustosa, Adriano Alves Patrício, LAUDELIRA MATIAS GOMES, 

CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT - OAB:24465/O, 

Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, DEFENSORIA 

PÚBLICADO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:LUCAS, Franciele 

Assis da Silva Ronchi - OAB:MT 26243/O

 Autos n. 2676-75.2018.811.0108 - Código 65692.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 498, asseverando a inércia do mandatário legal 

dos réus Chailton Ribeiro Lustosa, Adriano Alves Patrício e Charlene 

Ribeiro Lustosa para apresentação da peça de alegações finais, 

INTIMEM-SE os réus, pessoalmente, para constituírem novo mandatário, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo sem a devida outorga de procuração a um novo 

causídico, por parte dos réus, certifique-se o ocorrido e tornem os autos 

concluso para nomeação de defensor dativo com a finalidade de 

patrocinar os interesses dos réus.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Tapurah/MT, 29 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23853 Nr: 121-66.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CARLOS PASCHOAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17.555-A, Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias proceder ao recolhimento das 

custas processuais de distribuição do ato deprecado nº 

1000137-61.2020.811.0040, junto ao Juízo da Comarca de Sorriso/MT, sob 

pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56098 Nr: 168-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Frizzo Faquinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:MT 

12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 87-86.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Madeiras C Z V Ltda, 

VANDERLEI PROENÇO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 87-86.2013.811.0108 - Código 41300.

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente (fls. 37-verso), 

defiro o requerimento e SUSPENDO a execução, nos termos do artigo 40 

da Lei 6.830/80 (LEF).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (LEF).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40183 Nr: 634-63.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA DOS SANTOS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 634-63.2012.811.0108 - Código 40183.

 DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente (fls. 41-verso), 

defiro o requerimento e SUSPENDO a execução, nos termos do artigo 40 

da Lei 6.830/80 (LEF).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito, nos termos do §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80 (LEF).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 470-93.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVANILSON CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n. 470-93.2015.811.0108 - Código 47821.

 DESPACHO

Vistos, etc.

Conforme orientação fixada pela Corregedoria-Geral da Justiça na 

Consulta n.º 27/2018 (CIA n.º 0064545-72.2018.8.11.0000) a aceitação da 

proposta de suspensão condicional do processo, pelo acusado, mediante 

comparecimento pessoal em secretaria, tornando desnecessária a 
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realização de audiência para a mesma finalidade.

Sendo assim, CANCELO a solenidade aprazada para o dia 19/02/2020, às 

13h00min, devendo o réu ser INTIMADO para comparecer perante a 

serventia deste juízo e manifestar-se sobre a proposta de suspensão 

condicional do processo ofertada pelo Ministério Público (fls. 59).

Com a resposta do réu, dê-se vista à defesa técnica para ratificar a 

manifestação expressa do denunciado.

 Sem prejuízo, observo que o réu é assistido pela Defensoria Pública e 

esta não mais exerce suas funções nesta comarca (conforme 

informações contidas no ofício 508/DP/TPH/2019), motivo pelo qual nomeio 

a Dra. Geane Franchesca Monteiro, inscrita na OAB/MT sob o nº 24.393, 

para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para atuar de forma integral 

na defesa do réu, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

para adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis, 

ante ao abandono do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 28 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52978 Nr: 1066-43.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca das informações 

prestadas pelo perito, de que a autora não compareceu ao ato e requerer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54921 Nr: 2112-67.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE FIABANI, Maristela Aparecida da 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para proceder a intimação das executadas, por meio 

de sua procuradora, para no prazo de 3 dias efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 63.217,17 (atualizado em10/11/2016, incluídos os 

honorários e custas processuais)ou opor embargos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61195 Nr: 3091-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Sbardelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação da parte Executada nos 

autos sem manifestação quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou embargos a execução, razão pela qual impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente, por seu procurador, para que no prazo de 

15 dias informe se o executado citado efetuou o pagamento ou não. Na 

hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, promovo a intimação da 

parte exequente, para requerer o que entender de direito, ou indicar bens 

passíveis de penhora, quando deverá recolher a diligência do Oficial de 

Justiça por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 1013-04.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Centro Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Stachiw

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Alexandre Azevedo Antunes - OAB:OAB/MT 

8843, Artur Denicoló - OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 1491-12.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtulha Transportes Rodoviarios de Cargas 

Ltda, Aguimar Mareco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias efetuar o recolhimento as custas de 

distribuição de carta precatória e recolhimento de diligência de oficial de 

justiça, diretamente no juízo deprecado da comarca de Dourados, no 

cartório Distribuidor, sob pena de devolução sem cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 1864-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO MARTINS DE SOUZA, 

LUCIMARA DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para os executados 

oporem embargos, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

requerer o levantamento da quantia e apresentar planilha de débito 

atualizada, e, se necessário, indicar bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847 Nr: 6-65.1998.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 
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FERRARIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOSÉ BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235 MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6179-B, PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8384-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 

4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que verifiquei que os valores objetos de penhora on-line as fls. 

138/139 encontram-se vinculados a conta com nº 3800119803776 e nº 

1500118648230, assim, impulsiono os autos para promover a intimação da 

parte para manifestação quanto a este valor residiual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-55.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-55.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:JOAO PAULO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERVAL QUEIROZ 

VIEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-40.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000183-40.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:LUCIMEIRE 

FEITOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERVAL 

QUEIROZ VIEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-25.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000184-25.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:E. A. F. D. S. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR 

POLO PASSIVO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 17/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000654-62.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico e dou fé, que são TEMPESTIVAS a 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS (ID 25750248) apresentados pela parte 

requerida, bem como a IMPUGNAÇÃO Á CONTESTAÇÃO (ID 27015582), 

juntada pela parte AUTORA. Certifico ainda, que neste ato passo a 

INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 30 de 

janeiro de 2020. SILVANA LAZAROTO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000654-62.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OBIDES DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico e dou fé, que são TEMPESTIVAS a 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS (ID 25750248) apresentados pela parte 

requerida, bem como a IMPUGNAÇÃO Á CONTESTAÇÃO (ID 27015582), 

juntada pela parte AUTORA. Certifico ainda, que neste ato passo a 

INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 30 de 

janeiro de 2020. SILVANA LAZAROTO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 554-18.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO, EGUIVAN PINTO, 

ELIZANGELA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - 
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OAB:OAB/MT-11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24.888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684/B

 Processo nº. 554-18.2005.811.0085 (Código 31885)

Vistos.

A parte executada, às fls. 494/587, apresentou questões de ordem para 

serem analisadas por este juízo. Assim, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para, querendo, se manifestar nos autos. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Após, intime-se a parte executada, a fim de que se manifeste sobre a 

petição e documentos de fls. 381/429, conforme requerido na petição 

retro. Prazo: 15 (quinze) dias.

Por fim, ante a relevância das questões de ordem aduzidas pelos 

executados, por cautela, DETERMINO a suspensão do cumprimento do 

mandado de emissão na posse, expedido à f. 493, até ulterior decisão.

Promova-se o recolhimento do mandado de imissão na posse.

 Aportando todas as manifestações aos autos, conclusos.

Às providências.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 15 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 797-10.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FRANCISCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55948 Nr: 711-39.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58286 Nr: 530-04.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELIA SCHNEIDER COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 366-49.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARIA CZARNOBAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50541 Nr: 452-49.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59999 Nr: 1371-96.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 1173-93.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRE DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 
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Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39162 Nr: 270-97.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50794 Nr: 715-81.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50656 Nr: 572-92.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55643 Nr: 535-60.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA REGINA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 948-78.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILDE TESTA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52469 Nr: 1123-38.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 554-18.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO, EGUIVAN PINTO, 

ELIZANGELA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT-11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24.888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684/B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS ADIANTE TRANSCRITA: Vistos.

A parte executada, às fls. 494/587, apresentou questões de ordem para 

serem analisadas por este juízo. Assim, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para, querendo, se manifestar nos autos. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Após, intime-se a parte executada, a fim de que se manifeste sobre a 

petição e documentos de fls. 381/429, conforme requerido na petição 

retro. Prazo: 15 (quinze) dias.

Por fim, ante a relevância das questões de ordem aduzidas pelos 

executados, por cautela, DETERMINO a suspensão do cumprimento do 

mandado de emissão na posse, expedido à f. 493, até ulterior decisão.

Promova-se o recolhimento do mandado de imissão na posse.

 Aportando todas as manifestações aos autos, conclusos.

Às providências.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 15 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 50185 Nr: 76-63.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66164 Nr: 1616-63.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GZA, MCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo sem a comprovação do pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, e sem justificativa da impossibilidade de 

pagamento, DETERMINO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO WESLEW 

MARQUES DE ARAUJO, pelo prazo de três meses, com fundamento no 

§1º e seguintes do artigo 528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

Remetam-se os autos ao Contador para atualização do débito e, após, 

expeça-se mandado de prisão civil via BNMP 2.0, com prazo de validade 

de um ano, o qual deverá ser encaminhado para cumprimento no local de 

residência do executado.

Caso necessário, expeça-se carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62105 Nr: 1076-49.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio de Oliveira Silverio Marcolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 18, §5º, da Resolução nº 

181/2017 do CNMP, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL de fls. 107/115 firmado entre o Ministério Público, a defesa técnica 

e MAURÍCIO DE OLIVEIRA SILVERIO MARCOLINO para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.DETERMINO que o numerário referente à fiança 

seja vinculado aos autos nº 454-38.2015.8.11.0077 - Código 56139, em 

trâmite na Direção do Foro.DETERMINO que se proceda à restituição da 

arma de fogo e munições ao acusado.Via de consequência, considerando 

o cumprimento integral da avença, DECLARO A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do acusado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 1206-39.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Roca Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 DELIBERAÇÕES1- Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a 

Sessão Plenária para o dia 20/02/2020, às 09h00min (MT).2- Intimem-se as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária. Expeçam-se cartas precatórias para intimação 

dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que tais 

testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 

testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução.3- A exibição de depoimentos 

prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase instrutória, que não forem 

localizadas para depor em sessão plenária encontra respaldo no art. 473, 

§3º do CPP e não está elencada entre os impeditivos do art. 478 do CPP.4- 

Determino a formação de expediente contendo cópias da pronúncia e das 

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo, conforme parágrafo único do art. 472 do CPP.5- Requisitem-se 

as testemunhas policiais e o réu preso.6- A Diretoria do Foro deverá 

disponibilizar os objetos apreendidos (sobretudo armamento) para 

apresentação em Plenário.7- Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.8- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68289 Nr: 883-63.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Pires de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante para apresentar as razões do recurso, no prazo 

de 8 (oito) dias, se já não tiverem sido apresentadas.

Caso já apresentadas as razões, dê-se vista ao apelado para que no 

prazo de 8 (oito) dias apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65223 Nr: 1018-12.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deize Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, E.T.

Revogo despacho de fls. 80.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que Regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 
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ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do pedido de cumprimento de 

sentença e DETERMINO a intimação da parte exequente para distribuir o 

pedido na forma eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças 

essenciais do processo, sem a necessidade de recolhimento de custas 

iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo 

processo já distribuído.

Certifique-se o trânsito em julgado, se ainda não tiver sido certificado.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63234 Nr: 1557-12.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Soraia 

Amanda Zucarelli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Glaucio de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Digam as partes, no prazo de cinco dias, se têm outras provas a produzir, 

especificando-as e justificando-as, declinando o fato controvertido que 

com elas pretendem comprovar, sob pena de indeferimento ou preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 526-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euciela Santos de Oliveira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Ante todo o exposto, exaurido o interesse processual na espécie, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do Código de Processo Civil.Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente.Cumpram-se determinação de fls. 135, conforme já 

determinado às fls. 141, para fins de controle processual.Por fim, 

esclareço que deixo de conhecer dos Embargos de Declaração de fls. 

235/237, primeiramente por perda do objeto, bem como por serem 

flagrantemente intempestivos, porquanto, ao contrário do alegado pela 

embargante, a publicação e disponibilização da decisão ora embargada se 

deu em 11/02/2019 e não em 05/06/2019, conforme pode ser observado 

na cópia do edital de publicação via DJE às fls. 144, tanto que após a 

intimação a mesma parte se manifestou às fls. 145 e ss, por via diversa 

dos aclaratórios, sendo inconteste a preclusão da pretensão dos 

embargos.P.R.I.C. Após, transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 1155-57.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Evaristo de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/02/2020, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Estando o réu preso em unidade prisional desta Comarca, requisite-se sua 

escolta. Caso esteja preso ou resida em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para intimação desta decisão e para seu interrogatório.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de sua 

expedição (Súmula 273 do STJ e art. 1.363 da CNGC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9280 Nr: 138-45.2003.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Teixeira, Valdomiro Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.734,38 (mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), a 

qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 254/255 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 867,19 (oitocentos 

sessenta e sete reais e dezenove centavos), para guia de recolhimento 

de custas e R$ 867,19 (oitocentos sessenta e sete reais e dezenove 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 21304 Nr: 920-18.2004.811.0077

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Petronilha Pachori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT, Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Após, intime-se a exequente para que se manifeste acerca da petição e 

documentos de fls. 512/519, bem como para requerer o que de direito.Às 

providências...................................................................................................

................................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52710 Nr: 865-52.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Rangel Zucarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 53 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 
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Remanescente), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57022 Nr: 789-57.2015.811.0077

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regislaine Batista da Silva Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Paulino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Pinehiro Leite - 

OAB:19.744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Outrossim, considerando a confluência de vontades e diante da 

manifestação favorável do Ministério Público às fls. 197/198, HOMOLOGO 

por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes (fls. 190/193) e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.A partilha, 

guarda, alimentos e visitas dos filhos menores ficam reguladas conforme 

pactuado.Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a 

intimação das partes:Art. 914. A sentença homologatória de acordo judicial 

ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de seus patronos.Art. 

915. Proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de 

se aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas.Não havendo pactuação no acordo 

homologado, as custas processuais serão dividas igualmente entre as 

partes (art. 90, § 2º do CPC). [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57032 Nr: 793-94.2015.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenildo Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 54 .

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 143,69 (cento e 

quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61607 Nr: 802-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, para afastar a 

pretensão de EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS intentada pelo requerente 

Odair Ramos, os quais permanecerão com relação ao menor Karil 

conforme pactuado nos autos de código 55072 (apensos), bem como 

para:I - CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA da menor KARIL LUIGI DA 

SILVA RAMOS à genitora MIRIAN SANTANA DA SILVA, em consonância 

com do Ministério Público às fls. 82/85;II - CONCEDER O DIREITO DE VISITA 

ao requerente Odair Ramos que poderá exercer o direito de convivência 

de forma livre, devendo sempre ser previamente realizada a comunicação 

sobre as visitas.Expeça-se termo de guarda definitiva em favor da 

genitora.Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, 

suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita que ora lhe 

defiro.Arbitro em favor da advogada dativa Dra. Débora Smerdeck Piotto - 

OAB/MT n. 22.984, honorários advocatícios proporcionais no montante de 

02 (dois) URH, equivalentes a R$ 1.857,03, em razão da baixa 

complexidade da causa e em analogia ao disposto no “item 7” da Tabela XI, 

da OAB/MT.EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de 

cobrança.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se o Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 67197 Nr: 316-32.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreza de Oliveira Russo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:24967/B

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 19/02/2020, às 14h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo a advogada constituída às fls. 19vº.

Intimem-se a ré, bem como o Ministério Público e a Defesa.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000030-03.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA COELHO CANO (EMBARGANTE)

ROMEU MARTINS CANO (EMBARGANTE)

MARCEL COELHO CANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUJACIO ANTONIO DE BRITTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000030-03.2020.8.11.0077. EMBARGANTE: ROMEU MARTINS CANO, 

VALDA COELHO CANO, MARCEL COELHO CANO EMBARGADO: EUJACIO 

ANTONIO DE BRITTO Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução 

opostos por ROMEU MARTINS CANO, VALDA COELHO CANO e MARCEL 

COELHO CANO contra a Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 

1000822-88.2019.8.11.0077, movida por EUJACIO ANTONIO DE BRITTO. 

Aduzem os embargantes a nulidade da execução, sustentando que o título 

executivo é oriundo de relação negocial de agiotagem, e subsidiariamente 

alegam excesso de execução e excesso de penhora. Requerem a 

concessão de liminar para atribuição de efeito suspensivo à execução e 

liberação das penhoras realizadas. É o breve relato. DECIDO. O art. 919 do 
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Código de Processo Civil prevê que os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo, mas o § 1º do referido artigo prevê que "O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes". Na espécie, depreende-se dos autos da execução nº 

1000822-88.2019.8.11.0077 que ainda não houve a formalização da 

penhora, mas já houve prenotação da distribuição da execução em 

diversos imóveis de propriedade dos executados (matrículas 1337, 3280, 

1285, 3281, 541 e 583 do RIVBST), na forma do art. 828 do CPC, e o 

exequente requereu a penhora dos imóveis averbados e também do Sítio 

Querubim (matrícula 883 do RIVBST), sustentando que pertence ao 

executado ROMEU MARTINS CANO, embora não esteja registrado em seu 

nome. Embora os imóveis ainda não tenham sido penhorados e avaliados, 

já está averbada a existência da execução em sua matrícula, e entendo 

ser suficiente para configurar a garantia do juízo conforme art. 919, §1º, 

do CPC, sobretudo porque o §5º prevê que a atribuição de efeito 

suspensivo não impede a prática de atos de substituição e reforço de 

penhora e avaliação de bens. Conforme art. 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um juízo de 

certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, verifico do contexto narrado 

nos autos que as alegações dos embargantes são plausíveis, embora 

demandem maior dilação probatória para sua efetiva comprovação. Por 

sua vez, o perigo de dano é presente, pois a continuidade irrestrita da 

execução e eventual alienação dos bens penhorados poderá acarretar 

graves prejuízos aos executados, caso os embargos à execução venham 

a ser acolhidos. Ante o exposto, presentes os requisitos legais do art. 

919, §1º, do Código de Processo Civil, recebo os embargos à execução e 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão parcial da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 

1000822-88.2019.8.11.0077, autorizando apenas a realização da penhora 

e avaliação dos bens imóveis apontados nos autos (matrículas 1337, 

3280, 1285, 3281, 541 e 583 do RIVBST) e também a penhora e avaliação 

dos direitos de posse do executado sobre o Sítio Querubim (matrícula 883 

do RIVBST), vedada a prática de atos expropriatórios até ulterior decisão 

judicial. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da Execução e 

desde já determino: a) seja lavrado termo de penhora dos bens imóveis 

(matrículas 1337, 3280, 1285, 3281, 541 e 583 do RIVBST), figurando os 

executados/proprietários como depositários, intimando-se as partes, 

cônjuges, credores hipotecários, etc, na forma da lei; b) seja expedido 

mandado de avaliação dos referidos imóveis penhorados, intimando-se as 

partes; c) seja expedido mandado de penhora e avaliação dos direitos de 

posse do executado ROMEU MARTINS CANO sobre o imóvel Sítio 

Querubim (matrícula 883 do RIVBST), haja vista a alegação da parte 

exequente de que exerce posse sobre o imóvel, mas não está registrado 

sob seu nome. No momento do cumprimento da diligência, deverá o Oficial 

de Justiça certificar-se de que o imóvel realmente é ocupado pelo 

executado. d) efetuadas as penhoras e avaliações, deverá a parte 

exequente, no prazo de 10 dias, verificar eventual excesso de penhora, 

indicando quais bens pretende permaneçam penhorados e quais pretende 

sejam liberados, até o limite do crédito exequendo, conforme art. 828, §2º 

do CPC. Intimem-se. Considerando o interesse da parte executada na 

composição, determino que o Conciliador designe audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Cadastrem-se os advogados da parte 

exequente no sistema PJE e cite-se/intime-se via publicação no DJE, 

ficando consignado que o prazo para resposta aos embargos fluirá a 

partir da data da audiência de conciliação, caso não seja entabulado 

acordo. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 30 de janeiro de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-84.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000680-84.2019.8.11.0077. AUTOR(A): REGIANE RAMOS DOS SANTOS 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. O 

art. 74 da Lei 8.213/91 dispõe que a pensão por morte será concedida ao 

CONJUNTO DOS DEPENDENTES do segurado, tanto que o art. 77 do 

mesmo diploma legal determina que a pensão será rateada entre todos em 

partes iguais, e que reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo 

direito à pensão cessar. Por sua vez, o art. 16, I, da Lei 8.213/91 dispõe 

que o cônjuge e os filhos menores de 21 anos são beneficiários do 

segurado falecido, em pé de igualdade e sem distinção. No caso dos 

autos, verifica-se que além da autora (viúva), o falecido deixou três filhos: 

Leonardo Antônio dos Santos Melo (12 anos), Matheus Henrique Ramos 

Melo (10 anos) e Thaynara Gabriela dos Santos Melo (07 anos). Desse 

modo, verifica-se que a autora faz jus, em tese, a apenas 25% da pensão 

por morte, devendo o restante ser rateado entre os filhos menores, na 

forma do art. 16, I, 74 e 77 da Lei 8.213/91. Embora o art. 76 da Lei 

8.213/91 determine que "A concessão da pensão por morte não será 

protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e 

qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 

inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 

ou habilitação.", estamos diante de direitos relativos a menores, os quais 

devem ser tutelados com prioridade, na forma do ECA e da Constituição 

Federal. A instrução já foi realizada, estando o feito maduro para sentença 

com relação à viúva, mas por questão de celeridade e economia 

processual, entendo ser possível aproveitar os atos processuais e 

determinar a inclusão dos menores no polo ativo da ação, para que se 

evite o ajuizamento de nova demanda. Ante o exposto, chamo o feito à 

ordem e converto o julgamento em diligência para determinar a inclusão 

dos menores LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS MELO, MATHEUS 

HENRIQUE RAMOS MELO e THAYNARA GABRIELA DOS SANTOS MELO 

no polo ativo da presente ação, intimando-se a parte autora para juntar 

aos autos documentos pessoais e procuração no prazo de 15 dias. 

Considerando o que foi apurado na instrução, verifico a plausibilidade do 

direito da parte autora e também o perigo na demora, em razão de se tratar 

de verba alimentar, e por isso DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o INSS implante a pensão por morte, no valor de um salário 

mínimo, em favor de REGIANE RAMOS DOS SANTOS (viúva) e dos 

menores LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS MELO, MATHEUS HENRIQUE 

RAMOS MELO e THAYNARA GABRIELA DOS SANTOS MELO, rateada em 

partes iguais para cada um, no prazo de 30 dias. Dê-se vista ao Ministério 

Público e ao INSS pelo prazo de 30 dias e conclusos para julgamento. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 30 de janeiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000740-57.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MASSAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000740-57.2019.8.11.0077. AUTOR(A): BARBARA MASSAI REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 01. Relatório. 

Barbara Massai propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. A requerente juntou os documentos 
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comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

comprovante de residência da zona rural, certidão de casamento, carteira 

de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município, 

diversas notas e comprovantes de aquisição de produtos rurais e, etc., 

além da comunicação de decisão com indeferimento do pedido 

administrativo no movimento de ID nº 24280351. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a 

audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - 

A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. O 

pequeno período de descontinuidade do labor rural (rendimentos esparsos 

entre os anos de 2008 e 2012, ID nº 24758981, fls. 13) não afasta o 

caráter ruralista do vínculo, pois inferior a 38 meses, tempo máximo de 

descontinuidade conforme interpretação análoga ao art. 15 da Lei de 

Benefícios (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014). Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: BARBARA MASSAI 2 - o 

benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda 

mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 

08/10/2018 (data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda 

mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar 

o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição 

quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas 

à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-15.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000219-15.2019.8.11.0077. AUTOR(A): DONIZETH EDUARDO DA SILVA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 01. Relatório. 

Donizeth Eduardo da Silva propôs a presente ação de aposentadoria por 

idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente juntou os 

documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência da zona rural, escritura 

pública de cessão de direitos de posse sobre área rural, diversas notas e 

comprovantes de aquisição de produtos rurais e, etc., além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo. 

Devidamente citado, o INSS quedou-se inerte. Realizada a audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora. 02. 

Mérito. De proêmio, considerando a ausência de contestação do INSS, que 

foi devidamente citado, declaro sua revelia nos termos do art. 344 do CPC, 

razão pela qual passo ao julgamento de mérito dos autos nos termos do 

art. 355, I e II do CPC. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: 

“§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora: 

conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: DONIZETH EDUARDO DA SILVA 2 - o benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: 

UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 31/10/2018 

(data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial 

– RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 
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dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000227-89.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ARLINDO FERNANDES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 01. Relatório. 

Arlindo Fernandes propôs a presente ação de aposentadoria por idade 

rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido. A requerente juntou os documentos 

comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo documentos pessoais, 

instrumento particular de comprova e venda de propriedade rural, além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 19606111. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução foram 

ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 

8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - A comprovação de 

tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse 

sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente para 

comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. 

Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte apenas documentos pessoais e um 

instrumento particular de compra e venda de um imóvel rural com extensão 

total de 472,50ha, a fim de comprar o exercício da atividade rural. Dessa 

forma, embora as testemunhas tenham afirmado que conheceram o autor 

no exercício de atividade rurícola e que este sempre laborou em regime de 

economia familiar em zona rural, não há nenhum início de prova 

documental que corrobore a prova testemunhal, pois o autor juntou 

apenas e tão somente o contrato de aquisição do referido imóvel rural, 

insuficiente para comprovação do tempo de atividade rural, sendo mister 

destacar que, para fins de comprovação da qualidade de segurado 

especial inviável é o aproveitamento de prova exclusivamente 

testemunhal, conforme assente entendimento jurisprudencial. Ademais, 

observo ainda que o tamanho do imóvel rural de propriedade do 

requerente perfaz a extensão total de 472,50 hectares, que ultrapassa a 

quantia de quatro módulos fiscais rurais, valor máximo admitido em 

jurisprudência, o que descaracteriza a atividade laborativa em regime de 

economia familiar. Nesse sentido é o seguinte julgado do Eg. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL NÃO DEMONSTRADA. EXTENSAS PROPRIEDADES RURAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE 

UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria 

por idade rural exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o 

prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início 

razoável de prova material, corroborada pela prova testemunhal produzida 

em juízo, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-se a 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 

1º da Lei de Benefícios para reformando a sentença julgar procedente o 

pedido inicial. 2. Sendo que a parte autora é proprietária de imóvel rural 

com área equivalente a 9,8 módulos fiscais, perfazendo o total de 798 ha, 

não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

na qualidade de segurado especial. Verifica-se, ainda, pelos documentos 

juntados aos autos, que os bens da parte autora não se enquadram como 

atividade familiar. 3. Não comprovada a qualidade de trabalhador rural, por 

início de prova material corroborada por prova testemunhal, merece 

reforma a sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por 

idade rural, ante a ausência do preenchimento dos requisitosprevistos na 

Lei 8.213/91 para a obtenção do benefício pleiteado na inicial. 4. Apelação 

e remessa oficial, tida por interposta, providas para reformando a 

sentença julgar improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC: 

00500139520144019199 0050013-95.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de 

Julgamento: 28/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

07/12/2015 e-DJF1 P. 879) (g.n.) Dessa forma, impõe-se a improcedência 

do pedido inicial, pois a parte autora não se desincumbiu do ônus de 

comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por ARLINDO FERNANDES 

em desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de janeiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-15.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. L. S. (AUTOR(A))

DANIELA ROSA MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000316-15.2019.8.11.0077. AUTOR(A): R. M. L. S., DANIELA ROSA 

MUNHOZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. 01. Relatório. Trata-se de ação de pensão por morte proposta 

por Rafaella Munhoz Lopes Silva, devidamente representada pela genitora 

Daniela Rosa Munhoz, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 
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INSS, aduzindo, em síntese, que é filha do segurado especial Rafael Lopes 

da Silva, fazendo jus à pensão por morte de seu convivente. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência da zona rural, escritura 

pública de cessão de direitos de posse sobre área rural, diversas notas e 

comprovantes de aquisição de produtos rurais e, etc., além da 

comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo 

apresentada no mov. ID nº 20113068. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Foi realizada audiência de 

instrução com oitiva de testemunhas nesta data. É o breve relatório, passo 

a decidir. 2. Mérito A Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social 

estabelece que a pensão por morte prevista em seu art. 18, II, ‘a’ e art. 74 

e incisos, é devida aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência, ao passo que o art. 16, I e §4º, prevê que no caso do 

cônjuge a dependência econômica é presumida. Conforme reiterada 

jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito do 

falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL E 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO 

RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do 

marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando alicerçada em atos 

do registro civil, para efeitos de prova documental, complementado por 

testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson 

DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 

261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 

110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ 

Min. Laurita Vaz e STJ/AR 200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. 

Com efeito, conforme lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de 

se considerar que: “o trabalho no campo tem peculiaridades próprias que 

devem ser consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o 

baixo nível de cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência 

de uma adequada institucionalização do sistema rural e outras 

circunstâncias conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: 

não há, em regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse 

quadro, como exigir-se prova documental demonstrativa da prestação 

laboral do rurícola, que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e 

se prolonga até a sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 

99.0050960-9) Sustenta a parte autora ser herdeira/dependente de 

pessoa que trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme 

documentos mencionados no relatório, que constituem início de prova 

material do vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material 

foi completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola 

dos termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora era 

filha do falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Nesse sentido, 

deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que aliado a este temos o princípio in dúbio pro misero pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 

frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de dependência, vez que menor impúbere, de forma que o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Julgado procedente o pedido, a tutela 

de urgência pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento 

processual há certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do 

processo, já que o benefício ora deferido tem como objeto prover a 

subsistência da parte autora, que não pode mais aguardar todo o tramite 

do processo para só então passar a auferi-lo. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: RAFAELLA MUNHOZ LOPES SILVA 2 - o benefício 

concedido: PENSÃO POR MORTE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 11/09/2018 (data 

de entrada do requerimento administrativo feito após o prazo de 90 dias do 

óbito – art. 74, II, da Lei 8.213/91) 5 - a renda mensal inicial – RMI: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 6 - a cessação da pensão por morte: em 25/06/2036, 

data em que a menor completará 21 anos, ressalvada superveniência de 

invalidez (art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/91). Condeno o réu, ainda, a 

efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a 

prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste na qualidade de 

custos legis. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-96.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES SANDOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000718-96.2019.8.11.0077. AUTOR(A): FRANCISCO GOMES SANDOL 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 01. 

Relatório. Francisco Gomes Sandol propôs a presente ação de 

aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência da zona rural, certidão 

de casamento e nascimento dos filhos, documentos comprobatórios 

quanto a aquisição de propriedade rural, recibo de instrução do imóvel 

rural no CAR, diversas notas fiscais e comprovantes de aquisição de 

produtos rurais e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 23997587. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 

3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 
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“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: FRANCISCO GOMES SANDOL 2 - o benefício 

concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: 

UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 13/08/2018 

(data de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial 

– RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-56.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000656-56.2019.8.11.0077. AUTOR(A): JOSE INACIO DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. 01. 

Relatório. José Inácio da Silva propôs a presente ação de aposentadoria 

por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente juntou os 

documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência da zona rural, certidão 

de casamento e nascimento dos filhos, instrumento particular de doação 

de imóvel rural, diversas notas fiscais e comprovantes de aquisição de 

produtos rurais e, etc., além da comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 23137517. O 

INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. 

Realizada a audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 

3º, prevê que: “§3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

“Súmula 27 do Tribunal Regional Federal d/a 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora: conta de energia elétrica, Certidão de Casamento, dentre outros 

documentos que comprovam o vinculo ruralista da parte autora. Esse início 

de prova material foi completada pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. O pequeno período de 

descontinuidade do labor rural (rendimentos esparsos entre os anos de 

1987 e 1993, fls. 13 do ID nº 23854780) não afasta o caráter ruralista do 

vínculo, pois inferior a 38 meses, tempo máximo de descontinuidade 

conforme interpretação análoga ao art. 15 da Lei de Benefícios (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no REsp 1354939/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014). Dessa forma, restou 

atendido pela parte autora a comprovação do exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses suficiente para atender à carência do referido benefício. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o 

nome do segurado: JOSÉ INÁCIO DA SILVA 2 - o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM 

SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início do benefício – DIB: 07/01/2019 (data 

de entrada do requerimento administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: 

UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos 

valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 
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jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 30 de janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-98.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TEODORO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000304-98.2019.8.11.0077. AUTOR(A): IRENE TEODORO RODRIGUES 

LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos, etc. 01. Relatório. Trata-se de ação de pensão 

por morte proposta por Irene Teodoro Rodrigues de Lima em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, que foi 

conviveu maritalmente com Jorge Rodrigues Neto até o seu óbito, fazendo 

jus à pensão por morte de seu convivente. A requerente juntou os 

documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais próprios e do de cujus, certidão de óbito, certidão 

de casamento, carteira de trabalho, cadastro ambiental rural, declarações 

de atividade rural, notas fiscais e etc., além da comunicação de decisão 

com indeferimento do pedido administrativo no movimento de ID nº 

20082324. O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do 

pedido inicial. Foi realizada audiência de instrução com oitiva de 

testemunhas nesta data. É o breve relatório, passo a decidir. 2. Mérito A 

Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de Previdência Social estabelece que a 

pensão por morte prevista em seu art. 18, II, ‘a’ e art. 74 e incisos, é devida 

aos dependentes do segurado, desde que comprovada a dependência, ao 

passo que o art. 16, I e §4º, prevê que no caso do cônjuge a dependência 

econômica é presumida. Conforme reiterada jurisprudência, que os dados 

constantes do registro civil de óbito do falecido servem como indício de 

prova material, vejamos: PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do marido, como rurícola, 

estende-se à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para 

efeitos de prova documental, complementado por testemunhas. Ação 

procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ 

de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; 

Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: 

STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: “o 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) 

Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com pessoa que 

trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme documentos 

mencionados no relatório, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 

completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora 

conviveu com o falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Nesse 

sentido, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que aliado a este temos o princípio in dúbio pro misero pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 

frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de convivência marital, sendo presumida a dependência 

econômica, de forma que o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: IRENE TEODORO 

RODRIGUES DE LIMA 2 - o benefício concedido: PENSÃO POR MORTE 

RURAL 3 - a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início 

do benefício – DIB: 02/12/2015 (data do requerimento administrativo feito 

após o prazo de 90 dias do óbito – art. 74, II, da Lei 8.213/91) 5 - a renda 

mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 6 - a duração do benefício: 

vitalícia, porquanto o falecido tinha 53 anos na data do óbito (art. 77, §2º, 

V, c, da Lei nº 8.213/91). Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir 

da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o proveito econômico 

obtido pela parte autora não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se 

com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:
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G. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI PRICILA JANKOWSKI OAB - PR88304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. P. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000447-12.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o advogado do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção, conforme despacho de ID nº 27618697. 

VERA, 30 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FICAGNA OAB - MT25455-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI PRICILA JANKOWSKI OAB - PR88304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. P. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000447-12.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

GENAINA OLIMPIA GODOI REQUERIDO: JOSE ZENILDO PADILHA DE LIMA 

VISTO, GENAINA OLIMPIA GODOI ajuizou o cumprimento de sentença em 

face de JOSE ZENILDO PADILHA DE LIMA, todos devidamente qualificados 

nos autos. INTIME-SE a parte executada pessoalmente para que, em 05 

(cinco) dias, cumpra integralmente o acordo referendado entre as partes, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supra sem 

o cumprimento da obrigação, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. INTIME-SE o Conselho Tutelar nos termos da petição. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vera/MT, 18 de dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000588-31.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO BATISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE VERA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000588-31.2019.8.11.0102. REQUERENTE: LEONCIO 

BATISTI REQUERIDO: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITARIO DE VERA Vistos. LEONCIO BATISTI ajuizou a presente 

AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DE PESSOA 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor de 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VERA (ADEVE), 

qualificados nos autos. Aduziu, em síntese, que é membro e foi o último 

presidente eleito da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vera 

(ADEVE). Alegou que, no de 1993, após deliberação da assembleia, 

doaram todos os bens existentes em nome da associação, sendo estes: 

“02 terrenos situados na Rua Chile, contendo uma construção de alvenaria 

funcionando o Posto de Saúde; 02 terrenos situados na Rua Equador 139, 

contendo uma construção de madeira – onde esta instalada a Empaer; 01 

máquina de Esteira ano 85, marca Komatsu D 60 E; uma área com 12831m² 

contendo três construções em alvenaria onde funciona o Colégio Estadual 

de 1° e 2° graus Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”. Relatou que as 

doações foram destinadas à Prefeitura Municipal de Vera em 18/01/1993 

após aprovação do Projeto de Lei 150/93 da Câmara Municipal de Vera 

que autorizou o recebimento dos referidos bens pela Prefeitura, todavia, 

afirma que no texto do mencionado PL não foi mencionado o imóvel 

registrado sob a matrícula n. 21.640 do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá/MT. 

Narrou que, através de terceiros, ficou sabendo que o imóvel 

retromencionado está sendo objeto de usucapião por uma pessoa que 

nele reside desde 2012. Arguiu que os membros da ADEVE deliberaram 

que não seria mais necessário manter a referida associação ativa, tendo 

ocorrido a baixa do CNPJ na Receita Federal. Diante disso, ponderou que a 

associação está sem representante há mais de 26 (vinte e seis) anos, 

estando irregular perante os órgãos da administração pública e impedida 

de dar sequência às doações de imóveis e defender-se da usucapião 

extrajudicial proposta por terceiro no corrente ano, pugnando seja 

nomeado administrador provisório a fim de reativar o CNPJ e proceder às 

doações e defender-se em seus interesses. Juntou aos autos os 

documentos de id 22609956 a 22610245. É o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, RECEBO a exordial por estar de acordo com os parâmetros 

estabelecidos em lei. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória 

de urgência é necessário que existam elementos probatórios suficientes 

nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o 

pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da 

lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: Art. 300 A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do 

novo Código, segundo o qual: Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Sobre a 

concessão da tutela provisória, desfilam os denodados Fredie Didier Jr., 

Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela)”. Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

“Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique” (sem grifo no orginal). E, na voz de 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade 

do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. 

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

tutela provisória". Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso 

ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo 

como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a 

demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 312/313). Feitas tais considerações, extrai-se dos 

autos que a parte autora pretende que seja nomeado como administrador 

provisório da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vera – 

ADEVE, a qual está inativa desde 2008, conforme comprovante de 

inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica em id 22609958, a fim de 

que possa praticar os atos necessários à administração da associação. 

Analisando os autos, extrai-se que houve interrupção dos registros das 

atas de eleição e posse das gestões anteriores e, por esta razão a 

nomeação de administrador provisório se revela a medida mais acertada, 

já que encontra-se sem direção e administração, de modo que se faz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 873 de 877



necessária administrador provisório para a defesa dos interesses da 

associação nos termos do art. 49 do Código Civil. Art. 49. Se a 

administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de 

qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Conforme 

entendimento doutrinário e jurisprudencial há possibilidade de nomeação 

de administrador provisório visando a regularização da representação 

jurídica, nos termos do artigo 49 do Código Civil. Comentando o artigo 

acima referido, Gustavo Tepedino ensina que “a previsão deste artigo visa 

evitar uma eventual acefalia na gestão das pessoas jurídicas, o que 

poderia trazer irreparáveis prejuízos – não só aos que nela se congregam 

bem como aos terceiros que com ela negociam ou partilham interesses. 

Daí o porquê de o Código Civil não ter restringido a titularidade para 

requerer em juízo que se nomeie uma administração de caráter interino, 

cabendo a qualquer pessoa que comprove seu interesse provocar o 

aparelho judiciário para conseguir tal intento”. Em uma análise efêmera, 

típica das medidas de urgência, vislumbro a demonstração inequívoca dos 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, consistente na 

probabilidade do direito e o perigo de dano, exclusivamente para nomear o 

administrador provisório a associação como forma de representá-la, já 

que a inicial informa que a mesma está sem representante à 26 anos, nos 

termos do artigo 49 do Código Civil, in verbis: Assim, reputo cabível a 

concessão da tutela provisória pleiteada pelo autor para nomeação de 

administrador provisório, nos termos do que dispõe o art. 49 do Código 

Civil, pois afirma que há interesses a serem defendidos pela Associação, 

pois, a mesma se encontra em inatividade por longo período, sendo que, 

na última eleição realizada pela Associação, o autor foi eleito o presidente 

(id 22609956). Sobre a possibilidade do pedido, trago à baila a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. 

NOMEAÇÃO DE ADMNISTRADOR PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. 

Demanda ajuizada com base no art. 49 do CC/02. Agravante que pretende 

ser nomeado, de imediato, como administrador provisório da associação 

agravada, sob o argumento de que a referida entidade se encontra inativa 

desde 2006. Possibilidade. Medida que se mostra necessária para que a 

associação volte a exercer regularmente as suas atividades. Precedente 

desta E. Corte. Tutela de urgência concedida, limitando-se os poderes do 

agravante à convocação da Assembleia para a eleição de um novo corpo 

diretivo, no prazo de 30 dias. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. 

(TJ-SP: 1054370-13.2017.8.26.0002 SP 1054370-13.2017.8.26.0002 – 7ª 

Câmara de Direito Privado – Publicação: 21/06/2018 – RELATOR Mary 

Grün) De outro norte, a urgência do pedido está evidenciada, haja vista 

que a Associação precisa de administrador provisório para representação 

de seus interesses, mormente pelo fato de seu CNPJ estar com baixa junto 

a Receita Federal. No entanto, como relação ao pedido de para que seja 

oficiado o cartório do 1º ofício para que abstenha de registar ata notarial 

de usucapião, observo que o pedido não guarda correspondência com a 

presente ação, cabendo a parte socorrer das vias adequadas para a 

tutela do direto que se pretende, de modo que indeferido a tutela de 

urgência nesse particular. No que se refere ao pedido de dispensa de 

caução, entendo ser impertinente a dispensa como forma de resguardar 

terceiros de eventuais prejuízos ocasionados pela administração, até que 

se regularize definitivamente a representação da associação. Isto posto, 

Acolho parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, mediate a 

prestação de caução idônea, real e suficiente, para, exclusivamente com 

fundamento no art. 49 do Código Civil, nomear como administrador 

provisório da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vera 

(ADEVE) o Sr. LEONCIO BATISTI. LAVRE-SE o termo competente. 

INTIME-SE a parte autora para oferecer caução real e suficiente, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Oferecida a caução, RETORNEM os autos conclusos 

para análise. Após, aceita a caução. oficie-se ao Cartório de Registro das 

Pessoas Jurídicas de Cuiabá/MT, em que está registrada a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Vera – ADEVE sob o n. 1.665, do teor da 

presente decisão. INTIME-SE o Ministério Público, nos termos do art. 178, I, 

do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 08 de janeiro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-37.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. G. (EXEQUENTE)

J. F. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE ROSA DA SILVA FERNANDES OAB - 770.834.581-20 

(REPRESENTANTE)

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. G. G. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000607-37.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o advogado do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da 

certidão de ID nº 27247438, requerendo o que de direito. VERA, 30 de 

janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132665 Nr: 3123-47.2019.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de 

Processo Penal.No mais, consigno que o respectivo Inquérito Policial foi 

concluído, havendo ação penal em trâmite perante este Juízo, tendo sido 

recebida a denúncia em 31/12/2019 (Código nº 132671), de modo que, 

estando exaurido o objeto do presente feito, DETERMINO sejam os autos 

arquivados, com as baixas e anotações pertinentes.Traslade-se cópia das 

petições de ref. 3 e 8, bem como desta decisão, para o processo 

supramencionado, o qual aguarda a resposta à acusação do 

acusado.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao MPE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT, 9 de janeiro de 2020.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 103737 Nr: 1340-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 Ante o exposto, reconheço o erro material e a omissão apontados, razão 

pela qual, CONHEÇO dos presentes embargos e DOU-LHES PROVIMENTO 

para o fim de:1. RETIFICAR o parágrafo da decisão de ref. 184 que aplicou 

a multa aos embargantes, fazendo constar: “No mais, ante a litigância de 

má-fé, com fundamento nos artigos 80, V e VI, e 81, caput, do CPC, 

APLICO MULTA aos EMBARGADOS (Adelaide Rigo Francio e Ricieri 

Francio), a qual arbitro, com base nos postulados da razoabilidade e da 

proporcionalidade, em 4% (quatro) por cento sobre o valor da causa.”2. 

Sanar a omissão apontada, a fim de determinar a restituição do valor 

depositado à ref. 132 em favor do embargante, para tanto, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento em favor de Osmar dos Santos. 3. Na 

oportunidade, determino a expedição de alvará em favor da parte ré do 

valor depositado na ref. 197, já que a mesma depositou para realização de 

perícia já indeferida e preclusa.No mais, MANTENHO incólume a 

decisão.INTIMEM-SE. CUMPRA, expedindo o necessário.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66943 Nr: 915-13.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TARARÃO COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Código nº 66943

Vistos.

Em tempo e considerando o ofício juntado na fl. 444, REDESIGNO a sessão 

de julgamento para o dia 28 DE ABRIL DE 2020, ÀS 09 HORAS.

Mantenho inalterados os demais termos e comandos da decisão de fls. 

432/437.

 No mais, considerando o teor do Ofício nº 01/2020-DPE/MT/VFH, 

informando a ausência temporária de Defensor Público nesta Comarca (fl. 

445), e considerando que a acusada está patrocinada pela Defensoria 

Pública neste feito, fica, desde já, NOMEADO (A) como advogado (a) 

dativo (a) o (a) Dr. FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI – OAB/MT 18563/O 

para atuar na defesa da denunciada. Ressalto que os honorários serão 

fixados em momento oportuno. INTIME-SE o advogado nomeado.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 15 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120719 Nr: 241-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBF, GBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação da parte autora para no prazo de 15(quinze) dias se manifestar, 

nos termos da decisão retro à ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 572-41.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francislei de Souza 

Castanha - OAB:67.450 OAB/PR, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 Intimar o(a) Advogado(a) da Parte Autora, acerca do inteiro teor da 

Decisão proferida às fls. 390 dos Autos, disponibilizada em 11/12/2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103737 Nr: 1340-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, PEDRO FERREIRA DE SOUZA - OAB:26621, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9845

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar os seus 

dados bancários, objetivando a expedição dos Alvarás de Levantamento, 

conforme determinado no decisório de ref. 220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5872 Nr: 28-10.1999.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA CANARINHO LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA VANZIN LTDA, STEMAC S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, SAIVA EMELIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, VALTER VICENTE LEON - 

OAB:MT-4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT, RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - OAB:OAB/RS 

49724, SABRINA SCHMIDT DE CASTRO - OAB:OAB/RS 53172

 Código nº 5872

VISTOS.

EXPEÇA-SE ofício ao INTERMAT, reiterando o ofício expedido 

anteriormente, concedendo prazo de 10 (dez) dias para resposta, sob 

pena de desobediência, vez que, devidamente intimado à fl. 434-v, não se 

manifestou, conforme certidão de fl. 445.

 Após, intime-se o Administrador Judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 29 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 884-27.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS WITECK BORGES, 

VALTER ROSSARI, OLAVO JOSE BORGES, GANE MARIA ROSSARI, 

KATIUSCIA DOS REIS FRUET BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:OAB/PR 65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERAVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:OAB/MT 8.593, JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM e torno SEM EFEITO todas as 

decisões que determinaram a intimação do terceiro, Osmar Posser, para 

pagar a dívida dos executados, efetuando o pagamento e depósito das 

sacas de soja inerentes a objeto jurídico existente com os executados, 

bem como as decisões que determinaram a penhora do referido crédito 

dos executados com o terceiro.Por conseguinte, deixo de homologar o 

acordo juntado nos autos.Solicite-se a devolução de todas as cartas 

precatórias expedidas com a finalidade de penhora das sacas de soja de 

Osmar Posser.INDEFIRO os pedidos da exequente para penhora 

online.INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito com 

relação aos executados, no prazo de 15 (quinze) dias.INTIMEM-SE as 

partes e dê ciência da decisão ao terceiro estranho à execução.Vera/MT, 

29 de janeiro de 2020.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-22.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE MORAIS CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000802-22.2019.8.11.0102. AUTOR(A): MARIA DE 

NAZARE MORAIS CARNEIRO RÉU: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES 

- ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, movida por MARIA 

DE NAZARÉ MORAIS CARNEIRO em face de JUCELENE ANDRADE 

CASTRO ALVES – ME, qualificados nos autos. Na exordial, a autora alega 

que, em agosto de 2018, um representante da empresa requerida foi até 
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sua residência oferecer um purificador de água e a induziu a erro, uma 

vez que o vendedor disse a ela que o valor do purificador seria de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais), mas que, ao receber o boleto para 

pagamento, tomou conhecimento de que o montante total do produto seria 

de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). Dessa maneira, verbera que 

informou ao representante da empresa requerida que não ficaria com o 

produto e, apesar de relatar que voltaria para buscar o purificador, não o 

fez. Por fim, assevera que vem recebendo incessantes ligações de 

cobrança por parte da requerida, sob ameaça de inserir seu nome no 

cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual adentrou com a presente 

demanda, a fim de anular o negócio jurídico entabulado, além de ser 

indenizada pelos danos morais sofridos. Em sede de tutela de urgência, 

requereu a determinação de não inserção de seu nome no SPC/SERASA. 

É o breve relatório. Passo a Decidir. RECEBO a inicial por estar de acordo 

com os parâmetros legais. Inicialmente, DEFIRO o pedido de concessão 

das benesses da assistência judiciária gratuita. Sabe-se que para a 

concessão de tutela provisória é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil prevê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303, também do novo Código, segundo o qual: “Art. 303. 

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

estritamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Adentrando às minúcias do caso 

concreto, a requerente verberou que foi induzida a erro pelo 

representante comercial da empresa requerida, firmando contrato de 

compra de um purificador, por acreditar que o preço do produto seria bem 

abaixo do valor que lhe foi cobrado. No entanto, não consta nos autos 

material probatório mínimo de que tal fato ocorreu, tais como ligações para 

a empresa, ou mesmo documentos, como contrato assinado etc. Dessa 

maneira, em um juízo de cognição não exauriente, entendo não ser cabível 

o deferimento da medida de urgência, em razão da ausência de prova 

mínima das alegações exordiais. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA 

PARA IMEDIATA EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DO ROL DO SPC 

E DO SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUÍDA CONVINCENTE 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJSP. AI 

21310641220178260000. Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado. 

Publicação: 16/08/2017. Julgamento do 09/08/2017. Relator: Cristina 

Zucchi). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, 

PROMOVA-SE o necessário para realização da audiência conciliatória, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida e 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus respectivos advogados. Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei. Após a realização da audiência, se não 

houver acordo, REMETAM-SE os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte requerida, ABRA-SE vista à parte autora para deliberação em 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR PARA A 

COMARCA DE CANARANA-MT 

 

EDITAL N.º 004/2020 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei nº. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, Lei Complementar Estadual nº. 

270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, 

Provimento nº. 15/2016-CM de 12 de julho de 2016 e alterações posteriores torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas relacionadas no 

Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1.  O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal da Canarana, Estado de Mato Grosso. 

 

1.2.  O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador 

do Juizado Especial Cível e Criminal e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC da Comarca de CANARANA-MT e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se 

submeterem à prova de múltipla escolha.  

 

1.3.  É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça.  

 

1.4.  Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 

Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

 

2.  DAS VAGAS  

 

2.1.  A seleção visa à formação do cadastro de reserva para o credenciamento de Conciliadores do 

Juizado Especial Cível e Criminal e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Comarca de CANARANA-MT, e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção.  

 

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva 

serão credenciados para eventual vaga que surgir no Juizado Especial Cível e Criminal ou Centro 

Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania-CEJUSC. 

  

 

3.  DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

3.1.  As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 

Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 

8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, pelo 

art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do 

Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do 

presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do prazo 

de validade do processo seletivo.  
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3.2.  Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual 

ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  

 

3.3.  Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas 

pessoas com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas:  

 

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções.  

 

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.  

 

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições 

anteriores.  

 

3.4.  Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele 

com deficiência deverá, no ato da inscrição:  

 

3.4.1.  Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do qual o 

deficiente é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa 

deficiência;  

 

3.4.2.  Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas.  

 

3.5.  Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser entregues pelo candidato 

portador de deficiência ou representante com procuração diretamente ao Setor responsável até o último 

dia previsto para inscrição.  

3.6.  O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer 

às vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais 

requisitos previstos neste edital.  

 

3.7.  O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da 

prova deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja 

qual for o motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos.  

 

3.8.  A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e 

razoabilidade.  

 

3.9.  O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, 

assim como não será fornecida cópia desse documento.  

 

3.10.  O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas.  
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3.11.  O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma 

nota mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.  

 

3.12.  As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas 

pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo 

Seletivo.  

 

3.13.  A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 

para os demais candidatos.   

 

3.14.  A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, 

somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, em 

face da classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.  

 

3.15.  O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 

avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará sua 

qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 

atribuições legais.  

 

3.16.  A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade 

da deficiência com as atribuições.  

 

3.17.  A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 

 

3.18.  Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, 

passará a concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, 

não cabendo recurso dessa decisão. 

 

3.19.  A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá 

interpor recurso em favor de sua situação.  

 

4.  DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS  

 

4.1.  Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas.  

 

4.2.  A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três).  

 

4.3.  Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número 

fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou 

maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de 

fração menor que 0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da 

Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

 

4.4.  Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos 

Negros, somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o 

quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

optarem por concorrer a essas vagas.  
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4.5.  A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da 

inscrição, preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para 

este processo seletivo.  

 

4.6.  Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se 

houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo 

em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

 

4.7.  Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

 

4.8.  Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer 

às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

 

4.9.  Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência 

não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

 

4.10.  Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por 

uma delas.  

 

4.11.  Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado. 

 

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso.  

 

4.13.  A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número 

de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.  

 

5.  DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO  

 

5.1.  De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei 

dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e 

suas alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do 

credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes exigências:  

 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 

gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil;  

 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

 

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 

Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a 

partir do 3º ano ou 5º semestre;  

 

d) Ter idade mínima de 18 anos;  

 

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível;  

 

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 

função e perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento;  
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g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

 

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa.  

 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem 

como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado 

o requisito do item c.  

 

6.  DA REMUNERAÇÃO  

 

6.1.  O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas 

suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo 

efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, 

de acordo com o movimento forense da Unidade:  

 

 

 

 

Audiências designadas 

para o conciliador no 

mês 

 

 

Valor do abono por audiência com: 

 

Presença das partes, 

com conciliação 

positiva 

Presença das partes, 

sem conciliação 

positiva 

Ausência do autor, do 

réu ou de ambos, 

devidamente citados 

e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2.  Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em 

qualquer caso, pagamento retroativo.  

 

6.3.  Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

 

6.4.  O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007, 

incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013.  

 

7.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

 

7.1.  São atribuições do Conciliador:  

 

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o 

entendimento entre as partes;  

b)  Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde logo, 

a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou arbitragem;  

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a)  competente;  

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que tenha 

realizado;  

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação;  

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 

certificar, e ao magistrado para atestar.  

 

7.2.  São deveres do Conciliador:  
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a)  Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei                                                  

nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética 

de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b)  Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-

CM);  

     c)  Assegurar às partes igualdade de tratamento;  

     d)  Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  

     e)  Manter rígido controle dos processos em seu poder;  

     f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 

magistrado(a); 

    g)  Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término;  

    h) Agir sob a orientação do (a)magistrado(a);  

    i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

    j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 

    k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

    l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento;  

    m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

 

8.1.  A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento.  

 

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas no setor de protocolo do Fórum de 

Canarana, no endereço: Rua Miraguaí, nº 601, bairro Jardim Tropical, Canarana-MT, CEP 78640-000, 

no período de 10/02/2020 a 21/02/2020,  mediante apresentação do formulário constante do Anexo II 

deste Edital, devidamente preenchido, podendo ser realizadas das seguintes opções: 

- Pessoalmente;  

- Por meio de um procurador devidamente habilitado; 

- Por Correio, sendo válidas somente as fichas de inscrição originais recebidas pelo Setor de Protocolo 

do Fórum local, no período de 10/02/2020 a 21/02/2020.  

 

 

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo.  

 

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local 

da realização das provas.  

 

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo 

aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 

seja constatado posteriormente. 

 

8.6.  Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que 

deverá ser informado na Ficha de Inscrição.  

 

8.7.  É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico.  

 

8.8.  A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso 

de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, 

além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que 

justifique a discordância. 
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8.9.  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá 

solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no 

tempo de duração da prova. 

 

9.  DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 

 

9.1.  Será disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/MT), a lista com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não constarem. 

 

9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições. 

 

10.  DA PROVA 

 

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, 

que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de 

respostas, das quais apenas uma será considerada correta.  

 

10.2.  Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída nota 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

 

10.3.  As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 

10.4.  A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 

 

10.5. A Prova Objetiva será aplicada no dia 28/03/2020, das 7h às 11h (MT) no local a ser divulgado 

pelo Juiz responsável pela execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu. 

 

10.6.  O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.  

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 

 

 

 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 

10.7.  Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início.  

 

10.8.  Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 

Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira 

expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 

identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade).  
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10.9.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 

que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

 

10.10.  O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou desacompanhado 

do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma.  

 

10.11.  Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

 

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado.  

 

10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da prova 

como justificativa de sua ausência.  

 

10.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do certame.  

 

10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta.  

 

10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em 

hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

 

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 

inteira responsabilidade do candidato.  

 

10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

 

       a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  

       b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

       c) Não estiver assinalada na folha de respostas;  

       d) Preenchida fora das especificações.  

 

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a 

sua realização: 

 

     a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 

 b) Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso        que 

não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato; 

 c) For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 

notebook e/ou equipamento similar;  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

autoridade presente e/ou demais candidatos;  

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 

qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto definitivo;  

i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 

rascunho e/ou na folha de texto definitivo;  
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j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, 

em qualquer etapa do concurso. 

 

10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 

em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  

 

10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

 

11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, 

será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito 

definitivo da prova.  

 

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que 

a compõem.  

 

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 

(cinquenta) pontos.  

 

11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final.  

 

12. RECURSOS  

 

12.1.  Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova 

Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo 

Processo Seletivo da Comarca para a qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  

 

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade.  

 

12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos 

Editais e Comunicados.  

 

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova 

Objetiva.  

 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

 

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito definitivo.  

 

12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência 

do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo. 

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.  
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13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes 

dos candidatos, em ordem de classificação.  

 

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 

 

I – For mais idoso;  

II – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 

Tratamento Adequado dos Conflitos;  

III – Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 

9.099/95);  

VI – Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito; 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

 

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

15. DO CREDENCIAMENTO 

 

15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro 

de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.  

 

15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem 

de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  

 

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 

dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

 

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  

 

a)  Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 

Previdência Social;  

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo III).  

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 

filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, 

se acadêmico;  

f)  Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 

mediação e arbitragem;  

h) Curriculum Vitae.  

 

15.3.1. Constatada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contato por meio de telefone e e-mail com o candidato da lista de aprovados, 

seguindo a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, 

manifeste interesse em ocupar a vaga em aberto.  

 

15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação.  

 

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça.  
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15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 15.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última 

posição na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista.  

 

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos 

habilitados, observada a ordem classificatória.  

 

15.3.6. Os documentos de que trata o item 15.3 deverão ser entregues diretamente na Diretoria do Foro 

ou no Departamento de Recursos Humanos do Fórum, no prazo de 03 (três) dias após a publicação do 

Ato, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de 

configuração de desistência da função. 

 

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 

conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, por meio 

de plataforma de educação à distância – EAD.  

 

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse 

Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

 

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento 

do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na 

realização das provas.  

 

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para o 

Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que 

forem publicados.  

 

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados 

e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  

 

16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 

Edital ou aviso a ser publicado.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

Canarana – MT, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE VAGAS 

 
COMARCA DE CANARANA 

UNIDADE JUDICIÁRIA   VAGAS  

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA  CADASTRO DE RESERVA 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

(CEJUSC). 

CADASTRO DE RESERVA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR  

 
INSCRIÇÃO  Nº :                                                            Data do Recebimento: 

Nome do Candidato:  

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: CPF: 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP:                                                          Canhoto (    ) Destro (    ) 

Data de Nascimento: Estado Civil:  Sexo: M (   ) F (   ) 

Filiação Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________ 

Endereço Residencial: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 

Data da conclusão do curso: Cidade:  UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador do 

JUIZADO ou CEJUSC da Comarca de Canarana-MT exigido por meio do Edital Nº 004/2020, e a eles me sujeito 

integralmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Assinatura__________________________________________                                                                          
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO (A): 

 

 

 

CPF:  RG:  CÔNJUGE: 

 

 

 

  

 

PAI:  MÃE: 

 

 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 

 

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 

OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 

(    )SIM                                                                              (    )NÃO 

 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 

SETOR 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 

ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 

ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

DATA ASSINATURA 
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ANEXO IV 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. Pronomes: 

emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do Verbo. 

Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  

 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais da 

Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário.  

 

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito 

das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da 

propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e 

imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC).  

 

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos Conciliadores e 

Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de 

conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. 

Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova 

Testemunhal.  

 

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos Penais no 

Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. 

Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade 

em Privativa de Liberdade.  

 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. Da 

Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

 

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS: Resolução nº 

125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 

12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT 

(disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927)  

 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. Resoluções e 

provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais.  

 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo 

e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO 

DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 

1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE 

AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o 

Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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